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A kezdet biztató, példaértékû

Szekszárd vezetõi 1958-ban úgy döntöttek:
korszerû, az igényeknek megfelelõ könyvtá-
rat építenek.1959-ben megkezdõdött az ala-
pozás Vas Zoltánnak, a Középülettervezõ
Vállalat építészének tervei alapján. Szakem-
berekkel is egyeztettek, Budapesten, a Szabó
Ervin Körben elismeréssel fogadták a há-
romszintes, a városképbe jól beilleszkedõ
könyvtár tervét.

Úttörõ feladat volt, ’45 után ez volt az el-
sõ könyvtári célra épült épület. (Ennek a ta-
pasztalatlanságnak a hátrányait alaposan
megszenvedtük késõbb. Kaposvárott 1964-
ben már, okulva a szekszárdi hibákból, más-
ként építkeztek.)

„Épül Szekszárdon a megyei könyvtár, s
ez nem átalakítás, nem adaptálás, hanem
könyvtári célra emelt új épület. A többi me-
gye bizonyosan követi majd a szekszárdi
példát […] A bátor kezdeményezés érdeme
azonban vitán felül Tolna megyéé […]” – ír-
ja Kéki Béla a Könyvtárosban.

1961 decemberében rengeteg meghívott
vendég örömére adták át az olvasóknak az
épületet.

A legnagyobb gondot a könyvtár tovább-
fejleszthetõségének, bõvítésének megoldat-
lansága jelentette, a berendezése sem volt
eléggé modern…

Ugye – idézve Póla Károlyt –, a büszke-
ség érzése tolakszik elõ, hogy elsõk voltunk
és példát mutattunk. Másokban a korabeli
alig-város képe ötlik fel, a húszezret el sem
érõ lakosságával és csak néhány emeletes há-
zával, három középiskolájával, egy fasori
kultúrházzal és a Wosinsky Mórtól örökölt,
de korszerû múzeummal. („A város, mint
egy álmos eb /hever a domb alatt” – Babits
Mihály, 1915)

(Mondták késõbb, hogy nem a gyorsan
kinõtt épület, hanem a szelleme tette a
könyvtárat a kultúra otthonává.)

Füstbe ment tervek

Gyors városi fejlõdés, iskolavárosi lét, igé-
nyek-kínálat?

1978: Elsõ bõvítési terv – Váczi Imre épí-
tész.

1980: Második – Váczi Imre.
1982. augusztus 5.: Elkészül a bõvítés be-

ruházási programja.
1986: A Tolna Megyei Tanács Tervezõ

Vállalata újabb költségvetést ad a könyvtár-
bõvítéshez (miközben a városrendezési terv-
ben a fõiskola mellett kapna helyet egy új
könyvtár; Köpeczi Béla miniszter látogatása
utáni javaslat).

1991. december 13.: Születésnapi ünnep-
ség a megyei könyvtárban (Luca széke kép-
letes átadása), megyei és városi vezetõk bi-
zonytalan és reménykeltõ nyilatkozata a
könyvtár méltó elhelyezésérõl.

1995. szeptember 28.: Megyei közgyûlési
határozati javaslat: hosszú távú program ki-
dolgozása a könyvtárépület bõvítésére.

1995: Magyar Bálint miniszter látoga-
tása a könyvtárban: „egyik fontos feladat 
a könyvtár bõvítésének megterveztetése”.

1996. október 24., Székesfehérvár: Or-
szágos értekezlet, korszerûtlen mûködési kö-
rülmények között dolgozó megyei könyvtá-
rak vezetõinek tanácskozása (Debrecen,
Eger, Gyõr, Kaposvár, Székesfehérvár, Szek-
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szárd, Szombathely, Tatabánya képviselõi-
vel). A leglehetetlenebb helyzetben Szek-
szárd tengõdik, elismerik: országos támoga-
tás kell.

1996 decemberében a városi önkormány-
zat felajánlja az építkezéshez a gyógyszertár
mögötti telket, a belsõ városmag megtisztítá-
sának megtervezésével párhuzamosan.

1996 decembere: A megyei önkormány-
zat egymillió forintot kap a kulturális tárcá-
tól a bõvítés tervének elkészíttetéséhez.

1997. március, április, május: Meghívá-
sos tervpályázat a megyei könyvtár bõvítésé-
re. Váczi Imre terve mellett Hegedüs Péter,
Vargacz Csaba pályázata nyer. (Címzett 
pályázati támogatásban nem részesült: 500
milliós beruházás, felajánlott önrész 25 mil-
lió, tisztázatlan tulajdonviszonyok az építke-
zéshez a könyvtárépület mellett???)

1998. február: Szûkített bõvített terv, vi-
ták, az önkormányzati szándékok mássága, a
Széchenyi u. 53. számú ház kisajátítása ké-
sik, a pályázat beadása elmarad. Esélyesek
voltunk…

1998: Szakdolgozat – Földesi Zoltán: a
szekszárdi fûtõmû (Augusz I. u.) helyén
könyvtár, a város tárgyalt róla, nem tartják
megfelelõen megközelíthetõ helynek.

1999: Viták, egyeztetések, tárgyalások
sorozata, bizottságok, megyei és városi ön-
kormányzat, politikusok között. Pályázni
kellene: eladó az 53.sz. épület, meg kell ven-
ni, önrésznek is számít, országos egyeztetés
alapján prioritást élvezhetnénk a címzett tá-
mogatás elnyerésében. Van terv, a költségve-
tési árak magasak, készülünk… A megyei

önkormányzat elnöke váratlanul nemet
mond a támogatási igény beadására: „Tolna
megye nemzeti színháza épülne 4000 négy-
zetméteren, más megoldást kell keresni, több
intézmény gondját meg kell oldani.” Hihetet-
len csalódás…

Érdekesség: Bonyhád városa felajánlja:
legyen ott a megyei könyvtár, ad telket(?), a
Hermann-Niermann Alapítvány is szívesen
támogatná egy korszerû könyvtár létrehozá-
sát Szekszárdon.

2000. január: Helykijelölési tanulmány-
terv a megyei önkormányzat kérésére (Lajtai
Zoltán építész munkája).

2000: Tervek készülnek ötszintes épület-
tel a könyvtár, a levéltár és a Humán Szolgál-
tatók Központja elhelyezésére a megyei ön-
kormányzat hivatala mögötti telken (tervezõ
Lázár Antal, Szécsi Zoltán). Ötmilliárd, be-
lefoglalták a megyeháza felújítását, oda köl-
tözött volna az önkormányzati hivatal.

2001: A városközpontból kiköltözne, a
nyomda felajánlja épületét. A tervpályázatot
Sulyok Balázs, Zámbó Ildikó, Földesi István
nyeri tervével (könyvtár, levéltár).

2003 áprilisa: A fõiskolai karral közös
könyvtár épületére, a megyei könyvtár épü-
letének bõvítésére készül tervpályázat
(MATESZ: Felcsuti László, Hegedüs Péter).

2005: Egyéni javaslat (Balázs Csaba volt
városi fõépítész) a SZÜV székház könyv-
tári célú átalakítására (kb. 800 millió – a me-
gye nem tudja beadni pályázatként, nem is
akarja).

2006 áprilisa: Megyei közgyûlési határo-
zat: a laktanya déli részét értékesítik, az
északi részen könyvtár, levéltár, konferencia-
központ épül (az elõzetes terveket Frey 
Tamás, a Dél-dunántúli Regionális Zrt. veze-
tõje készíti, a szakmai program már elõtte,
2005-ben megfogalmazódik).

2007: Szakmai program kidolgozása a
Pannon Tudományegyetem Illyés Gyula Fõ-
iskolai Karával közösen könyvtárépítésre –
az AGORA programhoz csatlakozva. Fõis-
kola, E-épület (Szent István tér).

2008: Tanulmányterv, E-épület (megyei,
városi, fõiskolai könyvtár). Nyertes pályázat:
Hodossy László, Földesi Zoltán, Máté Já-
nos). A programba csak városi intézmény-
ként „fért” volna bele a könyvtárépítés, a
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megyei önkormányzatra háruló önrész is na-
gyon magas lett volna). Maradt a mûvelõdé-
si ház és a mûvészetek háza felújítása (sok
készülõdés, szakmai program, egyeztetés
után újabb szakmai, de nagyon sok városla-
kóban is megfogalmazódó s tartósan befész-
kelõdõ csalódás).

Szakmai programok a tervezéshez

1995-tõl szinte minden évben készült, éven-
te több is. Idõ, felkészülés, izgalom,
várakozás…

Mindig kérték és elfogadták a vélemé-
nyünket az önkormányzati vezetõk, az építé-
szek, a pályázati támogatások elbírálásánál
elismerték szakszerûségünket.

Szakmai trendek, használói igények,
„dolgozószoba”, munkahely, szolgáltatások
megújulása, változása, modern infrastruktú-
ra, az élethosszig tartó tanulás színhelye, 
információs központ, közéleti fórum, közös-
ségfejlesztési, közösségépítési funkciók, kö-
zösségi hely, a találkozások háza (hazai és
külföldi tapasztalatcserék összegzése, hasz-
nosítása).

Stílusváltások, szakmai újdonságok, diva-
tos és indokolt szervezeti összevonások. Mi-
nek, kinek feleljünk meg?

Az öregedõ épület mûködtetése

A szakmai színvonal megtartása – erõn felü-
li feladat a súlyos épületgondok kényszerû
hárítása az örökös költözködések között
(mégis magunkénak mondhattunk országos,
példaszerû szakmai sikereket).

Az öregedõ épület pusztult, újabb és
újabb épületrész kapcsolódott, bérlõdött
hozzá. Toldások-foldások, életveszélyes
helyzetek, például az 1999. évben: fertõzõ
penész, vizesedés, tó az alagsorban – uszo-
da! –, 90 cm-es víz, veszélyes villanyháló-
zat, a bezárás fenyegeti az intézményt, elõtte
födémbeszakadás… Egy elvarázsolt kastély
a mesében, de a valóságban?

Mentések, pakolások, átalakítások – nya-
rak mentek rá. Egy-egy szebb, kulturáltabb
részleg használatba vételének átmeneti örö-
me. Remények és reményvesztések, feladni
sohasem volt szabad…

Nagyobb összeg sosem állt rendelkezé-
sünkre az állagmegóvásra, hiszen „úgyis lesz
majd bõvítés vagy új könyvtár”.

Közben gazdaságtalan a mûködtetés, fe-
lesleges pénzkidobások, kényszerlépések…

Miért nem sikerült?

Pénzhiány 
A beadott pályázatoknál: kevés önrész,

rendezetlen tulajdonviszonyok a szomszédos
épületeknél, politikai játszmák, háttér-infor-
mációk, érdekek, elmaradt a megfelelõ hely
kijelölése-fenntartása a városközpontban,
más prioritások jöttek számításba, mega-
lomán, irreális terv, a látszólag együttmûkö-
dõ felek meghátrálása, nemet mondása (le-
véltári osztályvezetõ, pécsi rektor…), a fenn-
tartó önkormányzat(ok) bizonytalanságai.

A városrendezési tervek hiányosságai, 
a fejlesztések aránytalanságai.

Nagyon határozott állásfoglalás hiánya a
kulturális tárca vezetõiben a méltatlan hely-
zetben levõ könyvtárak felzárkóztatására.

A mi kiszolgáltatottságunk, alkalmazko-
dás a változó önkormányzati vezetéshez,
elképzeléshez… annyira akartuk.

Lobbizás
Szinte mindenki segítségére vártunk, szá-

mítottunk: miniszterek, országgyûlési képvi-
selõk, nagykövet, kultúrattasé.

Minden megyei elnök megválasztásakor
elsõ nyilatkozataiban a megyei könyvtár el-
helyezését jelölte meg az egyik legfontosabb
feladatnak.
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Vidéki polgármesterek lobbizása mellet-
tünk: 2000-tõl 2005-ig majd’ harminc felújí-
tott vagy új könyvtárat adhattunk át közsé-
gekben, utána a mozgókönyvtári ellátás
megszervezése hozott újabb fejlesztéseket,
komoly korszerûsítéseket – de milyen a me-
gyei, a központi, a szolgáltató könyvtár? –
kérdezték.

Mindenki akarta – látszólag…

Veszteségek

Számszerûségében (szerény számítással)
500 ezer potenciális látogató elvész az új,

szép, korszerû épület hiányában (öt–hét év
alatt valahol persze találtak helyet és elfog-
laltságot), utcán, kocsmákban, áruházakban,
más városokban, utazással).

Generációk nõttek fel a korszerûtlen
könyvtárkép élményével, hiába voltak színe-
sek a szolgáltatások és a programok.

Szekszárdon egy könyvtár volt, ami nem
jellemzõ a nagyobb városokra.

A legnagyobb: szellemiségben, tudásban,
közösségépítésben, „mert kell egy hely”, az
épület meghatározó! Sokkal többet tehettünk
volna a kényelmes városi létért, a közjóért…

Mentális veszteségek
Olvasóban reménykedés, várakozás, kö-

zös örömök, csalódás. (Az egyik olvasónk
felajánlotta az épületbõvítéshez a Bezerédj
utcai házát.)

(Mészöly Miklós gyakran látogatott el
hozzánk. Õ szerette az épület hangulatát. Azt
mondta: olyan, mint egy párizsi antikvárium
– tréfált.)

Traumák a könyvtárvezetésnek, 
a könyvtárosoknak

Várakozások, felesleges munkák, ame-
lyek megbetegítik a testet, lelket, hitek és 
remények, rossz munkafeltételek, egészség-
ügyi veszélyek, lehetetlenül széttagolt raktá-
ri rendszer, a számítógépes fejlesztések, a
munkarend megszervezésének bonyolultsá-
ga, az új szolgáltatások bevezetésének ne-
hézségei, a zsúfoltság a rendezvényeken –
olyan sokszor szégyelltük magunkat!

Elmaradt a „beruházás a jövõbe”… Hihe-
tetlenül sok kezdeményezés, akarat volt az
építészekkel közösen.

Végezetül: a szép kezdethez méltó befejezés

2011 októberében született egy határozott
ajánlás a szekszárdi könyvtár-építészeti szim-
póziumon az összefogásra, a közeljövõbe te-
kintve: teremtõdjön meg az új, korszerû, a
helyi közösség igényeihez igazodó, tökéletes
infrastruktúrával rendelkezõ könyvtár, infor-
mációs központ, közösségi hely, a találkozá-
sok háza (hogy a város megtartó erejét is nö-
velje), egy olyan intézmény, amely a harma-
dik hely az otthon, a munkahely után. ■
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2011. november 30-án ünnepelte az ELTE
BTK Informatikai és Könyvtártudományi In-
tézete Sebestyén György egyetemi tanárnak,
a Könyvtártudományi Tanszék vezetõjének
65. születésnapját. A tudományos tanácsko-
zás keretében a tanszék jelenlegi oktatói mu-
tatkoztak be friss kutatási eredményeikkel.

A konferenciát Dezsõ Tamás, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának dékánja nyitotta meg. Sze-
mélyes hangvételû köszöntõjében méltatta
az ünnepelt szakmai életútját, a könyvtártu-
domány iránti rendkívüli elkötelezettségét és
hivatástudatát. Az egyetemhez és a karhoz
való példamutató hûségét, közösségépítõ, if-
júságnevelõ tevékenységét hangsúlyozva kö-
szönte meg a professzor eddigi munkáját,
majd reményét fejezte ki, hogy még hosszú
évekig sikeresen mûködhetnek együtt. Bakos
Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek (MKE) elnöke beszédében a könyv-
tárosképzés tartalmának megújításában, a
bolognai rendszerû képzés megindításában
és az egyetlen hazai könyvtártudományi dok-
tori iskola vezetésében szerzett elévülhetet-
len érdemeit emelte ki. Sebestyén György-
nek köszönhetõen már a kilencvenes évek
elején megtörtént az európai uniós ismere-
tek, a szakirodalmi adatbázisok és a könyv-
tár-gépesítési rendszerek oktatásba való in-
tegrálása. Kovács Zoltán, az ELTE BTK 
Informatikai és Könyvtártudományi Intézet
Hallgatói Képviselet elnöke a diákság nevé-
ben köszöntötte tanárát, felidézve számtalan
személyes és kedves élményt. Megköszönte,
hogy nem csak intézetigazgatóként, tanszék-
vezetõként, hanem emberként is számíthat-
tak Sebestyén Györgyre kezdeményezéseik,
szakmai fejlõdésük, elõmenetelük támogatá-
sában.

Kiszl Péter intézetigazgató, habilitált
egyetemi docens személyes élményeit fel-
idézõ, vidám köszöntõje után, A paradigma-

váltás professzora – Sebestyén György és a
könyvtártudomány címû nyitóelõadásában –
a családi gyökerektõl kezdõdõen, az édes-
apa, Sebestyén Géza pályafutásának felvil-
lantását követõen – részletesen bemutatta a
könyvtáros, valamint angol és francia szakos
diplomával bíró ünnepelt életének kiemelke-
dõ eseményeit, a Központi Statisztikai Hiva-
tal Számítástechnikai Tájékoztatási Irodá-
jában töltött évektõl indulva napjainkig. 
Méltatta a Párizsi Magyar Intézet Könyv- és
Médiatár vezetõjeként, majd a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában fõkönyvtá-
rosként végzett kiemelkedõ tudományos
munkáját. Hallhattuk azoknak a híres tudó-
soknak a névsorát (Kovács Máté, Süpek Ot-
tó, Köpeczi Béla, Rózsa György, Fülöp Géza
és Voit Krisztina), akik meghatározó szerepet
játszottak, illetve segítséget is nyújtottak az
1987-ben kandidátusi fokozatot nyert, 2004-
ben pedig habilitált professzor szakmai élet-
útjának alakulásához. Tudományszervezõ te-
vékenységének számos fejezetét idézte fel az
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elõadó, mint például az MTA Bibliológiai
Munkacsoportjának létrehozását, az Asso-
ciation Internationale de Bibliologie elnök-
ségi tagságát, nemzetközi tudományos kon-
ferenciák szervezését, valamint a külföldi
kapcsolatok fejlesztését, a TEMPUS prog-
ram keretében kifejtett tevékenységét. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a Voit Krisztina óriá-
si erõfeszítése árán 1997-ben megindult
könyvtártudományi doktori (PhD) program
egyedülálló az országban, 2000 óta Sebes-
tyén György mentorálásával itt végzett a ha-
zai könyvtárosok „krémjének” jelentõs ré-
sze. Sebestyén témavezetettjei (34 fõ) közül
17 hallgató büszkélkedhet már doktori foko-
zattal, ami kimagasló szám. A 99 publikáci-
óval – köztük két önálló kötet – bíró tanszék-
vezetõ 2004-tõl az informatikus könyvtáros
országos képzési konzorcium elnöke, aki
2006. szeptember 1-jétõl egyetemi tanárként
áll a katedrán. 2007. július 1-jétõl 2011. 
június 30-áig az Informatikai és Könyvtártu-
dományi Intézet igazgatója, 2010. október
23-án Széchényi Ferenc-díjban részesült.
Kutatási területei (társadalomtudományi in-
formáció, információkeresõ nyelvek nemzet-
közi integrációja és kompatibilitása, multi-
nacionális tartalomszolgáltatók) elsõdleges
fontosságúak a hazai könyvtárügy fejlõdése
szempontjából.

Barátné Hajdu Ágnes adjunktus, fõiskolai
tanár, az MKE alelnöke elõadásának közép-
pontjában az interdiszciplinaritás állt. A ta-
nárnõ természettudományos végzettségébõl
adódóan érdekes megközelítésben, a fizika
törvényeinek felidézésével tárgyalta a több
tudományt, szakterületet érintõ témák osztá-
lyozásának nehézségeit. Kutatásai alapján
megállapította, hogy az interdiszciplináris
témák leginkább a közgazdaságtudomány, a
filozófia, a pszichológia, a biológia és a fizi-
ka területén jelentkeznek. Megemlítette a
kommunikációs-tudásszervezési hálózatként
mûködõ nemzetközi szervezetet, az ISKO-t
(International Society for Knowledge Orga-
nization), amely közvetítõ szerepet vállal az
egyén, az intézmények és az állami társasá-
gok között, támogatja a kutatást, a fejlesztést
és a tudásszervezési rendszerek alkalmazá-
sát, amelyek elõsegítik a filozófiai, pszicho-
lógiai és szemantikai megközelítések tudás-

rendszerezési használatát a fogalmi rendsze-
rek és a tudásfeldolgozás folyamatában. 
A Heisenberg-féle határozatlansági relációt
az osztályozás nyelvére lefordítva megálla-
pítja, hogy a tartalmi elemek vizsgálata köz-
ben az osztályozó nem „látja” az elemeket,
viszont ha számba veszi a jellemzõket, meg-
határozza a terjedelmet, akkor nem tudja vi-
zualizálni a tartalmat.

Fodor János adjunktus A webre fordított
nap címmel a jelenközpontú webes kommu-
nikáció hatását mutatta be a tudás, a gyûjte-
mények kronologikus ábrázolásában. A múlt
ma csak akkor érdekes, ha ismerõs: a
Facebookon az ismeretségben rejlik a közös
múlt, de a rendszer a jelenre fókuszál. 
A Wikipédián a közösen ismert múlthoz
adunk hozzá ismeretlenül. Az egyszerû múlt-
idézõ projektek sikeresek (fortepán,
retronom), a komplex start-upokat (futrinka,
emlekgep) kudarcra ítéli a felhalmozott alap
hiánya, ami a könyvtárakban rendelkezésre
állna, de a könyvtárak webes reprezentációja
is jelenközpontú. A tanszéken készülõ Fodor
András hálózati kiadás kísérlet az értékes
kronologikus életmû, a kulcsszavak relációs
mutatórendszere és a közösen hozzáadott
háttéranyag kollaborálásra motiváló hálózati
megjelenítésére. A múlt rétegzõdését egy
naplóbejegyzéssel és hallgatói kronológiai
háttérgyûjtéssel illusztrálja: 1976. április 6-án
F. A. Oslóban eljut a Munch-gyûjteménybe,
ahova Fodor János majd a könyvtártanszék
szervezésében, a ’90-es években. Manches-
terben a Sex Pistols koncertezik, a Bercsényi
Klubban Galántai György kiállítása nyílik. 
A Népszabadság hírül adja, hogy Olof Palme
Moszkvába érkezett, Nordom Szihanuk
kambodzsai államfõ lemondott és Sebestyén
Géza – elhunyt.

Senkei-Kis Zoltán tanársegéd elõadása a
nyomtatott könyvkiadás, könyvolvasás,
könyvkultúra hanyatlásának okait vizsgálta.
Véleménye szerint a gazdasági hatásokon és
az értékválságon kívül a termék- és az árma-
nipuláció, valamint a technikai fejlõdés és az
információs társadalom együttesen idézik
elõ ezt az állapotot. A tapasztalatok szerint
nagy számban kerülnek a könyvpiacra ala-
csony színvonalú mûvek. Tendencia továbbá,
hogy a legnépszerûbb könyvek legtöbbjébõl
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már készült mozifilm, s pont emiatt érnek el
magas eladási számot. Az infláció hatására
folyamatosan emelkedõ árak sokak számára
elérhetetlenné teszik a könyvet. Sokkoló a
könyv kereskedelmi árának struktúrája, mi-
vel a terjesztõk az ár közel 60%-át veszik le,
míg a kiadók a maradék 40%-ot osztják szét
szerzõ, nyomda, logisztika, reklám stb. kö-
zött. Az elmúlt húsz év statisztikái egyértel-
mûen megmutatják, hogy a példányszámok
nagymértékben csökkentek, a fogyasztói
árak viszont drasztikusan emelkedtek. A ki-
adók és terjesztõi vállalatok engedmények-
kel próbálják az embereket vásárlásra ösztö-
nözni. Az árcsökkentés egyik módja, ha a 
kiadók terjesztõk is lennének egyben, meg-
spórolva ezzel a terjesztõi 60%-ot. A másik
mód, ha a kiadók áttérnének az elektronikus
könyvkiadásra, mellyel rengeteg költséget
takaríthatnának meg (nyomda, logisztika,
terjesztés stb.), s meg lehetne célozni vele a
digitális kor szülötteit, akiket már nem ér el
a nyomtatott kultúra. Magyarországon mind-
kettõ gyerekcipõben jár, alig akad rájuk példa.

Köntös Nelli tanársegéd, intézeti titkár az
intézményi publikációs adattárak névkezelé-
si gyakorlatának egyenetlenségére, a szerzõk
azonosításának, a személynevek egységesí-
tésének bizonytalanságára hívta fel az ünne-
pi tanácskozás résztvevõinek a figyelmét. 
A probléma forrásaként azokat a nyílt forrás-
kódú – az adattárak minõségét jelentõs mér-
tékben meghatározó – repozitórium-kezelõ
szoftvereket jelölte meg, amelyekben nincs
kidolgozott, a könyvtári szabványoknak
megfelelõ modul a szerzõségi adatok kezelé-
sére. A szoftverek egy részében nincs mód a
szerzõk nevének pontos bevitelére, az egysé-
gesített névalakok rögzítésére, továbbá nem
megoldott az azonos személyt jelölõ névva-
riánsok összekapcsolása sem, így a szerzõk
betûrendes listájában szétszóródva jelennek
meg az ugyanazt a személyt jelölõ különféle
névformák. Az elõadó véleménye szerint az
elõforduló esetek száma a szabványos
MARC-alapú metaadat-formátumok (beso-
rolási adatcsere-formátumok) alkalmazásával
– az adatmezõk és almezõk részletességét,
valamint az utalók rendszerét kihasználva –
és külsõ névadattárak bevonásával számot-
tevõen csökkenthetõ lenne, még mielõtt az

esetek száma kezelhetetlenné válik, illetve
mielõtt a javítást igénylõ tételek esetleg be-
kerülnek más keresõszolgáltatások adatbázi-
sába.

Bella Katalin tanársegéd Gyermekhõ-
sök a századforduló magyar történelmi re-
gényeiben címû elõadásával a nemzeti 
azonosságtudat, kultúra, gondolkodásmód 
történetiségének társadalomtörténeti jellegû
problematizálását célul tûzõ vizsgálódások-
hoz járult hozzá. A problémát egy viszony-
lag homogén forráskorpuszon keresztül 
közelítette meg: a magyar nyelvû, nyomta-
tásban megjelent, a magyar történelemmel
foglalkozó ifjúsági regényeket vizsgálta, el-
sõsorban azokat, melyekben a fõhõs maga is
gyermekkorú vagy abból épphogy csak kilé-
pett fiatal, aki valamilyen hõsies helyzetbe
kerül. A regények a nemzeti mitológiában
döntõ fontosságú események köré szerve-
zõdnek, például a dualizmus kori munkáknál
szembeszökõen magas a ’48-as forradalom
és szabadságharc eseményeit interpretálók
száma. Az elõadó nemcsak a mûvek tartalmi
megoszlását ismertette, hanem számba vette
a szerzõk felekezeti hovatartozását is. Meg-
állapította, hogy a vizsgált korszak ismert
magyar történelmi regény-írói közül tizen-
négy római katolikus szerzõre nyolc izraelita
és kettõ protestáns szerzõ jutott. Az utóbbiak
hiányát is tartalomstrukturáló tényezõnek te-
kintette, mivel így nem kerültek tárgyalásra
sajátságosan protestáns témák. Az elõadás-
ból kiderült, hogy a szövegek mi módon ké-
pezik le saját kulturális-történeti kontextu-
suk diszkurzív, hatalmi stratégiáit.

Németh Katalin tanársegéd, intézeti okta-
tásfelelõs a vasvári Domonkos Rendtörténeti
Gyûjtemény létrejöttét és a domonkos rend
könyvanyagának viszontagságos történetét
ismertette. A Vasvári Múzeum által 2001-
ben rendezett rendtörténeti kiállítást követõ-
en született döntés arról, hogy a vasvári 
kolostorban helyezi el a rend az Országos
Széchényi Könyvtárból visszakapott XVI–
XVIII. századi köteteket, melyek számára
kialakítottak egy barokk könyvtártermet. 
A budapesti, soproni és szombathelyi rend-
házakból érkezõ dokumentumok mellett je-
lentõs anyagot alkottak a domonkos szerze-
tesek hagyatékai, köztük Szigeti József OP
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(1907–2002) vagy Csertõ György OP
(1910–2006) öröksége. A régi könyveket be-
mutató mûemlékkönyvtár anyagát kiegészíti
a szakkönyvtár gazdag állománya, mely a
legfontosabb általános rendtörténeti forrás-
kiadásokat és feldolgozásokat, a magyar do-
monkosok tevékenységére vonatkozó mun-
kákat és a rendi szerzõk írásait tartalmazza.
Az elõadó kiemelte, hogy az ELTE könyv-
társzakos hallgatói a Domonkos Örökségvé-
delmi Tábor keretében aktívan részt vesznek
a gyûjtemény rendezésében és feltárásában,
így az egyetemen elsajátított ismereteket egy
speciális könyvtárban tudják kamatoztatni.

Boros Tibor tanársegéd elõadásában az
európai uniós ismeretek megjelenésének tör-
ténetét mutatta be a hazai könyvtárosképzõ
intézmények tanterveiben. Felidézte a TEM-
PUS programban megvalósított tantervfej-
lesztés eredményeitõl vezetõ utat a bolognai
rendszerû képzésben, az informatikus
könyvtáros alapszakon választható EU-
információ szakirány megalapításáig. Ismer-
tette a Könyvtártudományi Tanszéken okta-
tott szakirány tantárgyait, az egyes kurzusok
egymásra épülésének struktúráját. Kiemelte
Sebestyén György vezetõ szerepét az ELTE
Könyvtártudományi Tanszékén folytatott
képzés tantervének kidolgozásában. Az elõ-
adó hangsúlyozta, hogy az itt szerzett vég-
zettség a munkaerõpiac olyan területein is
hasznosítható, amelyeken az EU-informá-
cióforrások rendszeres és szakszerû haszná-
latára épülõ tevékenység folyik. A szakirá-

nyon elsajátított tudás birtokában a hallgatók
képessé válnak az európai uniós pályázati le-
hetõségek áttekintésére és értékelésére, a
magyar könyvtárak, információs intézmé-
nyek európai programokban való részvételi
lehetõségének felmérésére és az angol nyel-
vû források értelmezésére.

Stummer János, a tanszék tanársegédje
Mennyi az annyi? A könyvtári rendszer fi-
nanszírozásának alakulása 1990 és 2010 kö-
zött a költségvetési törvények tükrében cím-
mel tartott elõadást. A téma felvetésének
idõszerûségét azok a globális gazdasági és
társadalmi változások indokolták, amelyek-
kel az utóbbi húsz évben került szembe a ma-
gyar könyvtárügy. Az elõadó számba vette
mindazokat a nyilvánosság elõtt elhangzott
kultúrpolitikusi kijelentéseket, amelyek az
utóbbi két évtizedben a könyvtári szektornak
a magyar kultúra egészében betöltött fontos
szerepét taglalták, párhuzamba állítva ezzel
a mindenkori költségvetések végrehajtásáról
szóló zárszámadási törvények adatait. Ösz-
szegyûjtötte és rendszerezte a zárszámadási
törvényekben szereplõ – a könyvtári rend-
szer finanszírozásával kapcsolatba hozható –
költségvetési sorok elnevezéseit és a hoz-
zájuk tartozó összegeket. A törvényeket 
vizsgálva értékelte továbbá, hogy az egyes
megnyilvánulásokat milyen tettek követték.
Az elõadó külön kitért arra, hogy a legutób-
bi nagy átrendezõdés – a rendszerváltást 
követõ évek – idõszakában a könyvtáros kö-
zösség mennyire tudta a finanszírozási kör-
nyezet alakításának tekintetében érdekeit, ja-
vaslatait érvényesíteni.

Az elõadásokat követõen Kiszl Péter 
intézetigazgató unikális ajándékának átnyúj-
tásával gratulált a születésnapos tanszékve-
zetõnek, majd átadta az ünnepi tortát, és fo-
gadásra invitálta a megjelenteket.

Sebestyén György megköszönte a konfe-
rencia szervezõinek munkáját. Örömét fejez-
te ki, hogy sokan megtisztelték jelenlétükkel
és részt vettek az ünnepi tanácskozáson.

Jó egészséget és sok-sok, sikerekben gaz-
dag évet kívánunk ezúton is Sebestyén
György egyetemi tanárnak! ■
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2011. április végén jelent meg Kövér László-
nak, az Országgyûlés elnökének pályázati
felhívása, amely a könyvtárakban dolgozó,
magyar, 35 év alatti szakemberek közös
munkavégzésének, tapasztalatcseréjének tá-
mogatására jött létre. A Kárpát-medencei fi-
atal magyar könyvtárosok együttmûködése
elnevezésû ösztöndíjprogramra, Ausztria ki-
vételével, az összes környezõ ország magyar
könyvtárosai, valamint hazaiak jelentkezhet-
tek. Az eredetileg nyolc fõre tervezett lét-
szám végül több hazai szakmai szervezet
összefogásával tízre bõvült. A résztvevõk kö-
zött volt a felvidéki Somorjáról Roncz Me-
linda, a kárpátaljai Asztélyról Somi Ágnes, a
vajdasági Bácstopolyáról Bednárik Prokec
Zita, Szabadkáról Hicsik Dóra, míg a mura-
vidéki Lendváról Zágorec-Csuka Judit. Er-
délybõl négy kolléga érkezett: Brassóból
Kiss Szende Enikõ, Marosvásárhelyrõl 
Selyem Annamária, Nagyváradról Majoros
Enikõ Piroska és Kolozsvárról Bodnár 
Róbert. Jómagam pedig egyetlen anyaorszá-
gi résztvevõként Miskolcról csatlakoztam és
kapcsolódtam be.

A szeptembert így – mint a pályázat töb-
bi nyertese – az Országgyûlési Könyvtárban
(OGYK) töltöttem. Az ösztöndíj megpályá-
zása mellett több okból döntöttem. Egyrészt
úgy gondoltam, hogy ez kiváló lehetõség,
amelyet vétek lenne kihasználatlanul hagyni,
hiszen mód nyílik egy hónapig a pályamun-
kám megvalósítására, valamint új szakmai és
emberi kapcsolatok, barátságok kialakítá-
sára is.

Az OGYK munkatársai már Budapestre
érkezésünket megelõzõen elkezdték külde-
ni a fontosabb információkat, segítve és
megkönnyítve ezzel a beilleszkedésünket. 
A megérkezést követõen egy ismerkedési es-
ten, ún. welcome drinken vettünk részt, ahol
az ünnepélyes üdvözlés mellett az egész hó-
napra érvényes parlamenti belépõkártyákat 

adtuk át egymásnak mi, ösztöndíjasok. Én
elsõként vehettem át Ambrus János fõigaz-
gatótól. Bárdi Nándor történész igazi kincs-
nek titulálta ezeket a kártyákat, amelyekrõl
mi még ekkor nem is sejthettük, mekkora 
jelentõséggel bírnak a késõbbiekben. Hétvé-
génket a BKV-bérlet megváltása után város-
nézésekkel és némi pihenéssel töltöttük. Hét-
fõ reggel aztán az ösztöndíjprogram ismerte-
tésével kezdetét vette a szakmai tapasztalat-
szerzõ tanulmányút.

Az egy hónap során számtalan helyre ju-
tottunk el ösztöndíjas, határon túli kollégá-
immal együtt. Hosszú lenne az összes ren-
dezvényt felsorolni, amelyen részt vettünk.
Ezért terjedelmi okokból csak a számomra
fontos programok ismertetésére szorítko-
zom.

Megismertük a szervezõ OGYK épületét,
munkatársait, állományát, szolgáltatásait, jo-
gi szakirodalmi, dokumentációs és informá-
ciós, gyarapítási és feldolgozási, külön-
gyûjteményi, olvasószolgálati osztályának
mûködését. Külön elõadás foglalkozott az
elõfizetéses (EBSCO) és a saját készítésû
(HUNDOK, PRESSDOK, VPI) adatbázisok-
kal, amelyek számomra nagyon hasznosnak
bizonyultak. A Digitalizált Törvényhozási
Tudástár révén – amely a könyvtár legújabb
projektje – kétmillió oldalnyi szerzõi jog ál-
tal nem védett, történeti országgyûlési doku-
mentum, jogforrás, jogi, politika- és történet-
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tudományi szakirodalom válik elérhetõvé di-
gitálisan, szabadon a világhálón. Érdekes
program volt még az OGYK Képviselõi In-
formációs Szolgálatának munkájáról tartott
tájékoztatás, amelybõl kiderült, hogy külön
szakmai apparátus foglalkozik egy-egy 
téma, társadalmi jelenség vagy ünnep háttér-
információinak összeállításával, feldolgozá-
sával. Az úgynevezett fehér házban, az Or-
szággyûlés Irodaházának VII. emeletén, egy
eddig számomra ismeretlen könyvtári hely-
színre leltem Cabrera Alvaro jóvoltából. Na-
gyon tetszett még Müller Tamás elõadása a
Magyar Parlamenti Gyûjteményrõl, majd az
ezt követõ, kuriózumokban bõvelkedõ és a
Ghyczy- valamint Gyurikovits-gyûjtemény
több példányát is tartalmazó kiállítása. Külö-
nös jelenség volt megtapasztalni még, hogy
az olvasói kérések továbbítása a raktárba –
sokunk legnagyobb csodálatára – egy mû-
anyag kapszulába helyezett kitöltött kérõla-
pon, a sûrített levegõ segítségével, rézcsövön
keresztül, jellegzetes hang kíséretében tör-
ténik.

Ittlétünk idején betekintést nyertünk az
Országgyûlés munkájába is. Kezdve Szilágyi
Péter országgyûlési jegyzõ és LMP-s ország-
gyûlési képviselõ ismertetésétõl, folytatva a
Bizottsági Fõosztály vezetõjének, Daku
Magdolnának az Országgyûlés (állandó, ese-
ti és vizsgáló-) bizottságairól szóló tájékoz-
tatásán, az õszi ülésszak elsõ házbizottsági
ülésén át, egészen az Országgyûlés 2011.
szeptember 19-ei ülésén tett karzatlátogatá-
sig bezárólag. Ez utóbbi eseményt egészen
más volt ott, személyesen átélni, mint parla-
menti közvetítésként az otthoni tévékészülé-
ken. Nagyobb volt a hangzavar az ülésterem-
ben, mint képzeltem! Soltész Istvánnak, az
Országgyûlés fõtitkárának a saját irodájában
megtartott, jogalkotási munkáról szóló elõ-
adása után az ülésterembe is bemehettünk,
ami rendkívüli élményt jelentett számunkra.
A kormány tagjainak helyén, a miniszteri
bársonyszékekben foglalhattunk helyet, még
ha csak rövid ideig is. Én véletlenül, de an-
nál nagyobb szerencsémre, a házelnök szé-
két választottam. Itt, az alsóházban, a fõtit-
kártól belsõ információkat, érdekességeket
hallhattunk az Országgyûlés mûködésérõl,
történetérõl, majd ezután a házelnök pulpitu-

sáról nyíló kilátást és a gróf Tisza István el-
leni merénylet során leadott, a burkolatba 
fúródott golyónyomot is megnézhettük test-
közelbõl.

Az Országház „kulisszái” mögé is bete-
kintést nyerhettünk. Eddig soha nem látott
oldalát, funkcióit és nem is sejtett szolgálta-
tásait ismertük meg. Nem tudtam, hogy itt
van külön postahivatal, fodrászat, fogászat,
az alagsorban pedig étkezési lehetõség. 
A közös étkezések, munkaebédek és munka-
vacsorák bevett formái ma már a kapcsolat-
tartásnak és az információcserének. Kezdet-
ben a Parlament ebédlõjében étkeztünk,
majd a szomszédos KIM (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium) nagyobb válasz-
tékkal bíró és olcsóbb menzáján. Nagyon
kellemes volt számomra az a közös ebéd is,
amelyet a visegrádi Fekete-hegy tetején, a
Hotel Silvanusban fogyasztottunk el. Sem-
mihez sem hasonlítható, egyedülálló él-
ményt biztosított maga a festõi helyszín.
Ugyancsak páratlan élményt nyújtott a va-
csora is a Dunán, a Columbus hajó fedélze-
tén. Mára szintén általánosan elfogadott szo-
kás, hogy egy-egy ilyen tapasztalatcserén
nem a hivatalos megbeszéléseket minõsítik a
legérdekesebbnek, hanem sokkal inkább az
ilyenkor sorra kerülõ informális beszélgeté-
seket, a tervekrõl, elképzelésekrõl folytatott
eszmecseréket. Ezek, azt hiszem, egytõl-
egyig fontosak, érdekesek és tanulságosak
voltak.

A parlamenti idegenvezetéskor örömmel
értesültem arról is, hogy egy miskolci házas-
pár három évig tartó munka eredményeként
készítette el az Országház makettjét, közel
százezer gyufaszál felhasználásával. Az ere-
deti épület méretarányos, hû másának mére-
tei ugyancsak monumentálisak: 180 cm
hosszú, 80 cm széles és 120 cm magas. Egy
másik, nem mindennapi kalauzoláson tud-
tam meg azt is, hogy két könyvtáros – Nagy
Sándor segédkönyvtáros, a 10. honvéd gya-
logezred hadapródja és gróf Hugonnai Vik-
tor könyvtári gyakornok, a 4. huszárezred
hadnagya – is az elsõ világháború áldozata
lett. Emléküket – az Országgyûlés két házá-
nak tagjai, valamint a törvényhozás tisztvise-
lõi és egyéb alkalmazottai között – márvány-
tábla örökíti meg az épületben.
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A jogi, politika- és történettudományi
nyilvános szakkönyvtárban eltöltött idõszak
során saját szakmai tevékenységem bemuta-
tására is lehetõségem adódott. A Kulturális
örökség napjai címû országos programsoro-
zat keretében szeptember 17-én és 18-án
egy-egy órás bemutatkozási lehetõséget kap-
tunk mindannyian, a Deák-teremben. A kö-
zösen készített, ötven perc terjedelmû, vetí-
tettképes elõadás a Könyvtár, ami összeköt
címen került megrendezésre, amelyrõl vasár-
nap videofelvétel is készült. A produkcióra
mindenki egyedül készült fel, de az egészet
közös elképzeléseink mentén formáztunk
egységessé. Ez az együttmunkálkodás –
kezdve a megtervezéstõl, a felkészüléseken
át egészen a kivitelezésig bezáróan –, úgy
gondolom, jó példája volt a közös szakmai
együttmûködési projekt kidolgozásának és
megvalósításának. 

Az ösztöndíjprogram részeként szeptem-
ber 13-át az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK) töltöttük. Délelõtt többek között
Hegyközi Ilona tartott számunkra tájékozta-
tást az OSZK Könyvtörténeti és Könyvtártu-
dományi Szakkönyvtárról. Talán sokunknak
fel sem tûnt, de én észrevettem, hogy a szak-
könyvtár kiállítással emlékezett meg az idén
száz éve született Sallai Istvánról. Az egész
napos program során bebocsátást kaptunk az
épületen belül mindazokba az olvasók elõl
elzárt terekbe, ahol a tényleges könyvtárosi
tevékenységek folynak. Voltunk a raktárban,
ahol szomorúan vettem tudomásul, hogy 
27 °C fokos hõmérséklet uralkodott, mert a
klímaberendezés elromlott. Láthattuk az ug-
rószámos jelzettel raktározott köteteket,
megismertük azt a rögzített pályás könyvlif-
tet is, amellyel az épületen belül a különbö-
zõ szintekre juttatják el a dokumentumokat,
de Moldován István révén a digitalizálásról
és a MEK-rõl (Magyar Elektronikus Könyv-
tár) is hasznos információkkal gazdagod-
tunk. Számomra a nemzeti könyvtárban töl-
tött nap csúcspontját jelentette a Kézirattár,
Régi Nyomtatványok Tára meglátogatása és
az itt õrzött érdekességek megismerése. Itt
olyan ritkaságokat – Gutenberg Bibliáját,
Mátyás Corvináját, Liszt Ferenc és a gyer-
mek gróf Széchenyi István autográf levelét –
láttunk eredetiben, szemközelbõl, amelyeket

még kiállítások alkalmával is csak nagyon
ritkán. A vizuális élmény mellett Földesi Fe-
renc és Farkas Gábor Farkas az egyes uni-
kumok történetével, az intézménybe kerülé-
sük útjával is megismertetett bennünket.

Aznap este fakultatív programként ismét
az OSZK-t választottam. Zárás elõtt nem sok-
kal hagytam el a könyvtár épületét. A 16-os
BKV-buszon azonban olyan élményben volt
részem, mint még sohasem. A buszsofõr már
a felszálláskor – a szokásoktól eltérõen –
kedvesen köszöntötte az utazóközönséget.
Ez akár hétköznapi is lehetett volna, ha nem
folytatja egészen a Deák téri végállomásig
azt a jókedvre derítõ kalauzolást menet köz-
ben, amelyet még talán azok a turisták sem
élvezhetnek, akik fizetõs szolgáltatásként,
egy utazási iroda nyitott tetejû buszain is-
merkednek fõvárosunkkal. A szokatlan ide-
genvezetés során történelmi és aktuális 
információk sokaságával lehettünk bölcseb-
bek. Hiába próbálnám, nem tudom visszaad-
ni az utazás során ért élmény hangulatát. Tu-
dom, hogy ez a kedves figyelmesség mások-
nak is sokat jelentett, mert sokunknak csalt
mosolyt az arcára és tette szebbé az esténket.
Nem tudom, ki volt õ, de a végállomáson so-
kan – akárcsak én – megálltak pár percre és
megköszönték neki azt a kedvességet, amit
így ismeretlenül osztogatott mindenkinek, és
amire oly nagy szükségünk van ebben az
embertelen, szürke, rohanó világban.

Másnap a legnagyobb városi könyvtárba,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba látogat-
tunk el. Épületében egyszerre érzékelhetõ a
múlt és a jelen. A régi, neobarokk stílusú
Wenckheim-palotában és az újonnan kialakí-
tott belsõ terekben, emeletekkel és udvarok-
kal gazdagon tarkított épületben hagyomány
és modernitás keveredik kiváló érzékkel. De
ugyanez a megállapítás a mûködésére, illet-
ve kölcsönzésére is igaz! A hagyományos
kölcsönzés és a legújabb, önkiszolgáló köl-
csönzés együttélése figyelhetõ meg. Itt Fo-
dor Péter fõigazgató fogadott bennünket iro-
dájában, szívélyesen. Személye számomra
nem volt ismeretlen, 2003-ban nála állam-
vizsgáztam. Máig fülemben csengenek ak-
kori, dicsérõ szavai. Jólesõ érzéssel töltött el
vetítettképes elõadása keretében a fõvárosi
könyvtárhálózat bemutatása, a régiók kiala-
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kítása, könyvtárvezetõként felhalmozott
szakmai tapasztalata, valamint vidámságot
teremtõ történetei érdekérvényesítõ szemé-
lyiségérõl.

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Könyvtárában tett látogatásunk rendkívül
családias hangulatban történt, köszönhetõen
a könyvtárvezetõ minden apró részletre ki-
terjedõ, közvetlen ismertetésének, vendég-
szeretetének. Tetszett, ahogy Blaskóné
Majkó Katalin bemutatta nekünk az idén
száznegyven éves felsõoktatási intézményt,
az ebben elhelyezkedõ, neoreneszánsz
könyvtárát. Vendégségünkkel hamar elnyer-
tük bizalmát, ugyanis a fiúolvasó termen kí-
vül a leányolvasóba, a csak dolgozóknak
fenntartott személyzeti részlegekbe, továbbá
egy anatómia rajzórára és a sokszorosító gra-
fika mûhelyébe is bevitt bennünket. Az igaz-
gatónõ beszélt még a könyvtár számos 
mûtárgyértékû eredeti dokumentumáról,
amelyek különgyûjteményekbe rendezve ta-
lálhatók itt meg, és kuriózumnak számító 
dokumentumaik közül néhány különleges
mûvészeti albumot, könyvtári kiadványt is
megmutatott nekünk. A látványtervezõ sza-
kos leányokról azt is megtudhattuk tõle,
hogy a csábítás valamennyi trükkjét már-már
hobbiként, elõszeretettel bevetve vonják el a
fiatalemberek figyelmét a tanulástól, a vizs-
gákra történõ sikeres felkészüléstõl. A szá-
zadforduló hangulatát idézõ, faburkolatú,
kovácsoltvas ráccsal díszített, eredeti bútor-
zattal felszerelt, galériás teremkönyvtár
rendkívül tágas, ám elmélyült kutatómunká-
ra is lehetõséget biztosít, a kor színvonalának
megfelelõ technikai felszereltségével. Ezt
szolgálják a könyvtárban elérhetõ online
adatbázisok is (JSTOR Arts and Sciences,
Marburger Index, Bibliography of the
History of Art), melyekkel alaposan megis-
merkedtünk. Szép gesztus volt, hogy félna-
pos programunk során az egyetem rektora,
Kõnig Frigyes is személyesen köszöntött
minket.

A kecskeméti Katona József Könyvtár
idén fennállásának és az új épületbe költözé-
sének tizenöt éves évfordulóját ünnepelte,
amelyre könyvtártörténeti kiállítást rendez-
tek be a helyismereti részleg tárlóiban. 
A modern monstrum folyóirat-olvasójában

arra figyeltem fel, hogy a megyei napilapot a
kiadó térítésmentesen biztosítja a könyvtár-
nak. Irigylésre méltó ez a tudtommal példát-
lan gesztus a hazai könyvtárak életében. Jó
dolognak és követendõ mintának tartom azt
az itt látott, könyv-jelzõ elnevezésû könyv-
ajánlót, amelyen a könyvtár állományában
található mûvek rövid ismertetését és könyv-
tári fellelhetõségének adatait készítették el.
Ezt, mint best practice-t (jó gyakorlatot), ter-
veim szerint én is alkalmazni fogom mun-
kám során.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem területére csak névsor szerinti szólítás
után, egyenként léphettünk be. Az intézmény
specializált képzését, oktatási tevékenységét
tekintve ez érthetõ is. Az egyetemi – ragyo-
góan felszerelt és gyönyörûen berendezett –
könyvtárban Bakos Klára igazgató valóban
minden létezõ könyvtári helyiséget bemuta-
tott nekünk, a Tudós Kávézótól kezdve, a 
tömörraktáron, olvasótermeken és külön-
gyûjteményeken át, egészen a feldolgozó
szobákig bezáróan. De ugyanilyen hévvel és
szenvedéllyel beszélt nekünk másik munká-
járól, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek elnöki teendõirõl is. Személy szerint jól-
esett nekem, hogy az elnök asszony kedves
szavakkal méltatta egyesületi tevékenysé-
gem aktivitását a határon túli kollégák elõtt.

A program során valamennyi könyvtár-
szakmai látogatás a meglátogatott intézmé-
nyek fontos vagy érdekes látnivalóihoz kap-
csolódott, ezzel is gazdagítva ismereteinket.
Ezeken a látogatásokon aktuális vendéglátó-
ink gyakran gondoskodtak számunkra a szel-
lemi táplálékon túl tárgyi ajándékokról,
könyvrõl vagy egyéb apróságról. Kedves fi-
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gyelmességüket ezúton köszönöm meg.
Egyéni, antikváriumi beszerzéseimet nem
számítva, közel harminc könyvvel gazdago-
dott eddig sem kicsiny könyvtáram állomá-
nya, köszönhetõen ezeknek az ajándékba ka-
pott köteteknek, na és persze annak a nem-
zetközi cserének, amelyet mi, kollégák bo-
nyolítottunk le egymás között, saját, nyomta-
tásban megjelent publikációink átadásával.

A szakmai kalauzolásokon kívül az épí-
tett és kulturális örökség részeivel is megis-
merkedtünk. Szervezett, csapatépítõ formá-
ban, idegenvezetéssel egybekötött kirándulás
alkalmával néztük meg Szentendrét, Visegrá-
dot és Budapestet. Idegenvezetõnk rendkívül
felkészült volt, kapásból sorolta az évszámo-
kat, neves személyeket és eseményeket.
Ugyancsak boldog és örömteli érzésekkel
nyilatkozom az Országgyûlés alelnökének,
Lezsák Sándornak a szíves vendéglátásáról
is. A Lakitelki Népfõiskola Mindszenty-ter-
mében könyvtár mûködik, ahol az alelnök
fogadott bennünket, és politikai karrierjének
kezdeteirõl, majd a népfõiskolán történõ sé-
ták és beszélgetések közben civil életérõl,
pedagógusi múltjáról árult el újdonságokat. 

Blaskóné Majkó Katalin meghívására
szeptember 29-én a Magyar Képzõmûvésze-
ti Egyetem tihanyi mûvésztelepére látogat-
tunk el. Az egész napos kirándulás alkalmá-
val megismertük a mûvésztelep sajátossá-
gait, valamint remek idegenvezetés révén
szereztünk információkat Tihany – úgy a
magyarságban, mint a balatoni régióban be-
töltött – szerepérõl, történetérõl, nevezetes-
ségeirõl. A bencés apátság története ugyan-
olyan viharos, mint a magyar történelem. Ez
derült ki abból a filmbõl, amelynek megte-
kintése után a hívektõl elzárt egyházi terme-
ket kerestük fel. Így láttuk a Mária Terézia
esküvõi ruhájából készült miseruhát, de az itt
található kiállításokat és I. András nyughe-
lyét is. Az 1055-ben készült tihanyi alapító-
levél – amelyben elsõ írott szavainkat talál-
juk meg a latin nyelvû alapszövegbe ágyazva
– másolata szintén itt kapott helyet a monos-
torban, mert az eredetit Pannonhalmán õrzik
a mai napig. Gyalogos sétánk során kipró-
báltuk a híres visszhangot is, amely valóban
mûködött egy lelkes hahóra, majd a közelben
lévõ barlanglakásokat is megtekintettük.

Aznap este vacsoravendégek voltunk Ha-
raszti Pálné és férje polgári lakásán. Itt neves
magyarok Kárpát-medencei szülõhelyeit tar-
talmazó térképpel, valamint az OGYK rend-
szerváltás elõtti történeteivel gazdagodtunk.
Továbbá az estén a vendéglátó mindenkit
meghívott az IFLA-HUN listára aktív levele-
zõnek, hogy szûkebb pátriája kulturális híre-
irõl, saját könyvtárának szakmai eredménye-
irõl vagy problémáiról tájékoztassa a lista, il-
letve a könyvtáros társadalom tagjait. Mi
örömmel fogadtuk el ezt a megtisztelõ felké-
rést.

Nagyon hasznosnak vélem még Bárdi
Nándor történész mentori szerepét, jelenlétét
a programban. Rengeteg érdekes és általam
nem ismert tényt, adatot közölt elõadásain a
határon túli magyarság korábbi és jelenlegi
helyzetérõl. Az erdélyi, felvidéki és vajdasá-
gi adatbankokról is számos újdonsággal lá-
tott el bennünket.

Utolsó hetünkön interjút adtunk a 3K ré-
szére. A hazai szakmai folyóirat szerkesztõ-
je, Mezey László Miklós és az OGYK mun-
katársa, Pegán Anita közösen készített ve-
lünk interjút, amelyben az eltelt közel egy
hónap alatt szerzett tapasztalatainkra voltak
kíváncsiak.

Az ösztöndíjprogram zárása szeptember
30-án a Luppa-szigeten volt. A hagyomá-
nyos Jeromos-napi eseményt, kötetlen
együttlétet az Országgyûlés üdülõjében, idén
a tíz ösztöndíjassal együtt rendezték meg az
OGYK munkatársai. 

Egyébként számtalan szabadidõs progra-
mot kínált a fõváros. Mindenki megtalálhatta
a számára legmegfelelõbbet, és szerintem ez
többünknek sikerült is. Mindannyian kihasz-
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náltuk azt a lehetõséget, hogy kulturális intéz-
ményeket keressünk fel, ismerjünk meg.
Nyelvi nehézségeink nem voltak, e tény is
nagymértékben megkönnyítette az akklimati-
zálódásunkat, közös eszmecseréinket.

A program lehetõséget biztosított arra is,
hogy személyes és szakmai kapcsolatokat
alakítsunk ki az ösztöndíjas kollégákkal. 
E lehetõséggel valamennyien éltünk, erre ki-
váló helyszínnek bizonyult a Blaha Lujza tér
és az Astoria között egy kis utcában találha-
tó szálláshely (Hotel Anna), ahol valameny-
nyien laktunk az ösztöndíjprogram idején. 
A háromcsillagos vendégház legfõbb elõnye
– az udvarias vendéglátás és kiszolgálás mel-
lett – az volt, hogy ötpercnyire volt a Blaha
Lujza téri metróállomástól és mindössze 
három megállónyira a Kossuth tértõl. De a
csoportos és egyéni kirándulások, nagy vá-
rosnézõ séták, antikváriumi és könyvesbolti
kirakatnézések, vásárlások, mozizások, kö-
zös étkezések vagy csak a napi események
késõ estékig tartó megbeszélései, olykor he-
ves vitái sem maradtak el, hanem tovább erõ-
sítették és mélyítették személyes kapcsolata-
inkat. Rengeteg közös programon vettünk
részt. Az eltelt egy hónap alatt valamennyi
ösztöndíjas kollégát, több Országgyûlési
Könyvtárban dolgozó munkatársat ismertem
meg. Sok barátra és ismerõsre tettem szert,
és bízom benne, hogy ezek a kapcsolatok a
jövõben is megmaradnak.

Jó volt, hogy a kötött programok mellett
fakultatív programokra is nyílt lehetõségünk.
Az egyiken, kiscsoportos formában, a
FSZEK XXII. kerületi, budafoki fiókkönyv-
tárát néztük meg. Az ötszintes, akadálymen-
tesített, hatalmas épület tényleg nagyon szép
volt, és közel a villamos végállomásához.
Szintén egy ilyen alkalommal juthattam fel a
Parlament kupolájába. Bevallom, az elején
egy kicsit féltem. Nincs ugyan tériszonyom,
de napi munkám során ilyen magasságokat
nem szoktam megmászni. Sõt, talán riasztó-
nak tûnt az is, hogy idegenvezetõnk közölte,
61 métert kell gyalogosan megtennünk a ma-
gasba. Aki pedig ettõl sem riadt vissza, azzal
nyilatkozatot íratott alá, és aztán elindultunk
a csúcs felé. Mindettõl eltekintve, végül is
megérte! Az Országház tetejérõl valóban
egyedülálló panoráma tárult elénk, verõfé-

nyes napsütéssel. Ez az idõjárás – egyetlen
nap kivételével – az egész szeptemberünket
végigkísérte.

A programban való részvételt, az Ország-
házon belüli közlekedést óriási mértékben
megkönnyítette a parlamenti belépõkártya,
valamint a budapesti tömegközlekedést lehe-
tõvé tevõ bérlet is, amelyeket a szervezõk
biztosítottak számunkra. Pozitívumként tu-
dom kiemelni a szervezést; a mindig idõben
megkapott, egy hétre elõre rögzített informá-
ciókat; a mindig készséges és segítõkész
hozzáállást. Jólesõ érzés volt a programok so-
rán Ambrus János, Kovácsné Koreny Ágnes,
Maltsik Balázs, Mészáros Gergely és Redl
Károly jelenléte, akik kezdettõl fogva régen
látott-várt ismerõsükként fogadtak, üdvözöl-
tek minket. Számomra mindenképp példaér-
tékû volt a program vezetõjének, Redl Ká-
rolynak az állandó kísérete, aki munkáját egy
hónapra felfüggesztve mindig elkalauzolta az
ösztöndíjas kis csapatot a különbözõ helyszí-
nekre. Folyamatos emberi és segítõkész hoz-
záállása nagyon sokat jelentett.

Sajnálom, hogy a szeptember 22-ére terve-
zett találkozás a házelnökkel végül elmaradt,
de talán a kézjegyével ellátott Alkotmány va-
lamelyest kárpótol azért, hogy pozíciójából
adódó kötelezettségei miatt nem tudott eljönni.

Összegezve, mindenképpen eredményes-
nek tartom ezt az egy hónapig tartó progra-
mot. Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy jelentkeztem erre az ösztöndíjra, hiszen
rengeteg új, hasznos információ birtokába
jutottam, gazdag tapasztalatokat és számos
új barátot szereztem. Valamint olyan pozitív
töltést kaptam, amely ha idõvel fokozatosan
csökken is, de örökre vagy legalábbis hosszú
ideig egészen biztosan meghatározza min-
dennapi életemet.

Remélem, hogy az idén elsõ alkalommal
és hagyományteremtõ szándékkal megren-
dezett ösztöndíjprogram tapasztalataival
gazdagodva a következõ évben is legalább
ilyen hasznos és jó hangulatú program kere-
kedik ki. 

Végezetül, de nem utolsó sorban, szeret-
nék köszönetet mondani mindenkinek, aki-
nek része volt abban, hogy elnyerhettem az
ösztöndíjat és részt is vehettem ebben a
programban. ■
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November 22-én az Országos Széchényi
Könyvtárban ünnepélyes keretek között ad-
ták át (természetesen csak szimbolikusan,
egy jegyzék képében) a Tajvan magyarorszá-
gi képviselete és a Pro Hungaris Alapítvány
által adományozott könyveket a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottsága
elnökének, Joó-Horti Líviának.

A megjelente-
ket köszöntve Né-
meth Zsolt, a Kül-
ügyminisztérium
parlamenti állam-
titkára kiemelte,
hogy meglehetõ-
sen nagy a távol-
ság Tajvan, illetve
Magyarország és
Szerbia – s azon
belül a Vajdaság –

között, de könnyen áthidalható a könyvek se-
gítségével. Tajvan csodát mûvelt az elmúlt
években, mondta, amit nem utolsósorban az-
zal ért el, hogy befektetett a tudásba. Ugyan-
ezt a csodát valósíthatják meg a vajdasági
magyarok, ha a tudás révén erõsítik a ver-
senyképességüket.

Marietta Kao Liou nagykövet asszony
(aki hat országban képviseli Tajvant, buda-
pesti székhellyel) elmondta, hogy fontosnak
tartják a határon kívüli magyarok és a ha-
zánkban élõ kisebbségek támogatását. Fel-
hívta a figyelmet arra, mekkora kincs birto-
kában vagyunk, s Bernard Shaw-t idézve
hangsúlyozta, milyen fontos a magyar nyelv
megõrzése. A tajvani nagykövetség ezt kí-
vánja elõsegíteni az 5000 dollár (az akkori

árfolyamon nagyjából 3740 euró) értékû
adománnyal.

Hallottak a Pro Hungaris Alapítványról,
és megkeresték a képviselõit, hogy segítse-
nek a könyvek kiválasztásában, eljuttatásá-
ban. Az alapítvány közremûködése azonban
nem merült ki ennyiben, maguk is hozzájá-
rultak a végül 50 000 euró értékûre nõtt
ajándékhoz.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tõk Egyesülése által alapított, 1993-ban be-
jegyzett alapítvány küldetése a közösségi
könyvtárak támogatása kiadványokkal és
egyéb eszközökkel, a kulturális együttmûkö-
dés elõmozdítása, az olvasás megszerettetése
az anyanyelv, a magyar kultúra, az önazo-
nosság megõrzéséért és fejlõdéséért, az er-
kölcsiség, a szolidaritás és a kulturális kap-
csolatok erõsítése érdekében. Ezt a tevé-
kenységet közel két évtizede végzik a ha-
táron túl élõ magyar közösségek, a hazai 
kisebbségek, valamint a magyar kultúrára
nyitott külföldiek körében szerte a világon.
Tevékenysége során az alapítvány megsze-
rezte és megtartotta adományozói (könyv- és
lapkiadók, vállalkozások és magánszemé-
lyek) bizalmát, és széles körû ismertségre
tett szert a támogatottak körében.

Az alapítvány speciális tevékenységei kö-
zé tartozik, hogy a helyi szervezetek bevoná-
sával felvállalja a kistelepülések iskolai és fa-
lusi könyvtárainak támogatását is. Kulturális
értékközvetítõ munkájukra és támogatásukra
a környezõ országok magyar intézményei
minden régióban számítanak (különösen a
szórvány területeken), sõt, igényt tart rá 
a nyugati magyar diaszpóra is. Évek óta jó
kapcsolatot tartanak fenn a nyugati magyar-
ság intézményeivel, õket fõképpen oktatási
anyagokkal, elsõsorban kisiskolások számára
készült magyar nyelvtanítási és ábécésköny-
vekkel támogatják az anyanyelv megõrzése
érdekében. Több éves munkájuk eredménye-
ként ma már minden Kárpát-medencei régió-
ban van olyan „elosztó központjuk”, ahol vál-
lalni tudják a nagyobb szállítmányok befoga-
dását és szétosztását, sok esetben a szállítási
költségeket is. 
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Az alapítvány munkáját kilenctagú kura-
tórium segíti: Bakos István, Dippold Péter,
Káli Király István, Kocsi László, Lezsák
Sándor, Magyary Rozália, Újlakiné Gazdag
Mária, Szigeti László.

A Pro Hungaris 2004-ig önálló sorként
szerepelt a költségvetésben csekély mértékû,
de az alapmûködést biztosító, tervezhetõ
összeggel (évi 15 millió forint). 2004 decem-
berében ez a támogatási keret kikerült a költ-
ségvetésbõl. Ettõl kezdve az alapítvány fenn-
tartása bizonytalanná vált, minden évben 
támogatásért kellett folyamodniuk a Határon
Túli Magyarok Hivatalához, majd késõbb a
Miniszterelnöki Hivatalhoz. Támogatóik
(könyvkiadók, vállalkozások, civil szerveze-
tek), önkéntes munkásaik és az Országos
Széchényi Könyvtár által (a 2008. évig) in-
gyenesen biztosított raktár- és irodahasználat
segítségével ez eddig sikerült fennmaradni-
uk. Céljaik megvalósításáért minden elérhe-
tõ pályázati lehetõséget megragadnak. A ko-
rábbi években a Határon Túli Magyarok 
Hivatalához, az Illyés Közalapítványhoz, a
kulturális minisztériumhoz, az utóbbi évek-
ben pedig a Nemzeti Civil Alaphoz benyúj-
tott pályázatokkal egészítették ki forrásaikat.
Folyamatosan pályáznak a különbözõ ki-
adókhoz könyvadományokért. 

2001 és 2010 között összesen 681 829 kiad-
vány érkezett be raktáraikba a már meglévõ
készlet mellé, összesen 500 870 359 forint
értékben. Ebbõl, illetve a további adományok-
ból és saját forrásból vásárolt könyvekbõl az
elmúlt tíz évben összesen 1 431 840 kiadványt
szállítottak határainkon túlra 457 379 552 fo-
rint értékben. (Az állomány egy része érték
nélkül szerepel a nyilvántartásban.)

2008-ban a Miniszterelnöki Hivatal Nem-
zetpolitikai Ügyek Fõosztálya által kezde-
ményezett határon túli magyar iskolai
könyvtárak támogatási programjának kidol-
gozásában a Pro Hungaris Alapítvány is részt
vett, majd a hivatal az alapítványt kérte fel a
program lebonyolítására. Ez a könyvek kivá-
lasztásának megszervezését, a vásárlást és a
kiszállítást (annak minden adminisztrációjá-
val együtt) jelentette. 

A több évre tervezett program minden
Kárpát-medencei magyar régiót érint, ki-
emelt figyelemmel a szórványban mûködõ
kisiskolákra. Ez a törekvés az alapítvány ter-
vei között is évek óta kiemelt helyen sze-
repel. 

A program elsõ lépéseként a Miniszterel-
nöki Hivatal minden vajdasági általános is-
kola könyvtárát támogatta szerény keretek
között (2008), majd a program második üte-
mében (2009) minden vajdasági középiskola
könyvtára (összesen 40) részesült támoga-
tásban. 

A program folytatásaként, szintén 2009-
ben, a kárpátaljai általános iskolai könyvtá-
rak állományának gyarapítására került sor,
majd a projekt 2010-ben felvidéki, magya-
rul is oktató gimnáziumoknak biztosított
házi olvasmányokat, kézikönyveket, XX.
századi magyar irodalmat és egyéb klasszi-
kusokat.

Ennek a programnak a folytatását, bõvíté-
sét tette lehetõvé a tajvani külképviselet ado-
mánya 2011-ben, támogatva a vajdasági kis-
iskolák könyvellátását.

A pénzadomány nagyobb részébõl a vaj-
dasági iskolák kérésének megfelelõen házi
olvasmányokat vásároltak, egy részét elkülö-
nítették az igen magas szállítási, vámoltatási
költségekre. 

Így vált lehetõvé, hogy az alapítvány to-
vábbi készleteibõl kiegészítve nagyobb
mennyiségû könyvszállítmányt küldjenek,
amelybõl minden vajdasági iskolai könyvtár
részesülhet a Magyar Nemzeti Tanács köz-
vetítésével. 

A könyvek kiszállításának elõkészü-
letei folynak, és amennyiben minden enge-
dély rendelkezésükre áll, november végéig
megérkezik a szállítmány rendeltetési he-
lyére. ■
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Az MKE Borsod Megyei Szervezete 2011
szeptemberében kétnapos szakmai kirándu-
lást szervezett Nyíregyházára és környékére.
A szervezõk oly módon állították össze a
programot, hogy az ne csupán egy városnak
és vidékének a megtekintése legyen, hanem
romantikus irodalmi barangolás is, amelyhez
a nyíregyházi születésû író, Krúdy Gyula
életét és munkásságát hívták segítségül.

Az útiterv kecsegtetõnek bizonyult, mert
egy egész busznyi elszánt könyvtáros eredt
útnak, hogy színesebb képet kapjon Krúdy-
ról és az õ nyírségi világáról. A csapat kala-
uzolására nem kisebb személyiség vállalko-
zott, mint a kitûnõ irodalomtörténész,
Praznovszky Mihály. A tanár úr felkészültsé-
ge és sziporkázó humora már utazásunk ele-
jén jelezte, itt bizony unatkozni nem fogunk.
Jókedvünket csak fokozta, hogy nem sokkal
indulásunk után már elõ is kerültek az úti-
poggyászokból a süteményes dobozkák, me-
lyek kíséretében némi „szívderítõ szilva” is
érkezett. 

Nyíregyházára megérkezve természete-
sen az elsõ utunk a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtárba vezetett. Itt Nagy
László igazgató látott bennünket vendégül,
aki jó házigazda módjára, büszkén mutatta
meg birodalmát szinte a pincétõl a padlásig.
Az intézmény a közelmúltban történt teljes
körû felújításának köszönhetõen mára egy
minden szempontból korszerû épületté vált,
ami nemcsak az azt használó közönségnek,
de az ott dolgozó kollégáknak is kellemes
légkört biztosít. A szakmai „kitérõ” után
vendéglátónk kíséretében a kellemes õszi
napsütésben sétára indultunk a városba, és
sorra felkerestük a Krúdy-emlékhelyeket.
Mielõtt megkoszorúztuk az emléktáblákat,
Praznovszky Mihály színes kis történe-
tekkel, életrajzi adatokkal idézte meg az író
életét.

Ezután a városháza Krúdy-termébe siet-
tünk. Kósa Tímea alpolgármester asszony
köszöntött minket, illetve látott vendégül a
város vezetése nevében. Ezután ismét irodal-
mi idegenvezetõnké volt a fõszerep, aki

újabb Krúdy-történeteket mesélt nekünk.
Megnéztük a városháza épületében található
régi könyvtárszobát, és ellátogattunk a váro-
si temetõbe, ahol Krúdy családjának sírjánál
is elhelyeztük koszorúnkat.

Késõ délután a Sóstói Múzeumfalut jár-
tuk végig, majd vacsorára kiéhezve, a Bara-
bási Kocsmába betérve, kellemes közös ét-
kezéssel, Krúdyra koccintva zártuk az elsõ
napot.

A következõ napunk a 3K-val (Kerengés
Krúdy Körül) folytatódott. Ellátogattunk
Nagykállóba, a Ratkó József Városi Könyv-
tárba, ahol kedves kolléganõnk, Ács Lász-
lóné könyvtárvezetõ fogadott bennünket. Itt
ismét a tanár úr beszélt Krúdy kállói kötõdé-
sérõl, majd regényhõseirõl. Körbenéztünk a
könyvtárban, de tettünk egy rövidke sétát 
a városban is. Beugrottunk a híres nagykállói
„elmegyógyba”, ahogyan a helyiek nevezik,
vagyis a Megyei Elme- és Ideggyógyintézet-
be. Megnéztük a copf stílusban épült fõ-
épületet, amely a XIX. században még a 
megyeházának adott helyet, és amelynek
pincéjében beléphettünk a hajdan volt fogdá-
ba is. 
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Kállóból fel Vajára, a Rákóczi-várba vet-
tük az irányt. Végigbolyongtuk a Vay-kastélyt,
miközben megnéztük korhû, impozáns ki-
állítását is. Aztán a nagyteremben leteleped-
ve, ismét meghallgattuk a tanár úr elõadását
Krúdy és a Rákócziak kapcsolatáról, végül
pedig a csodálatos kastélykertben Rá-
kóczi szobránál is elhelyeztük koszorúnkat.

Tiszabercelen a Bessenyei György-em-
lékháznál is jártunk, ahol Krúdy és Bes-
senyei kapcsolatáról hallhattunk néhány
gondolatot, majd itt is letettük tiszteletünk
koszorúját, és hazafelé vettük az irányt. 

Utunk méltó befejezéseként – hûen Krúdy
gasztronómiához fûzõdõ viszonyához – egy
röpke idõre megálltunk Tarcalon, hogy ál-
dozzunk a kulináris élvezeteknek. A Kovács
pincészet finomabbnál finomabb borai és a
fenséges csülkök elfogyasztása megtette ha-
tását. A testi-lelki kielégülés boldog-réveteg
tudatában elpilledve a társaság már csak a
megérkezésre gondolt, de a tanár úr mikro-
fonba búgó hangja kizökkentett bennünket
ebbõl az állapotból. Jó tanárhoz méltóan, bi-
zony kíváncsi volt arra, mi is ragadhatott
meg alkalmi diákjai fejében a két nap során
Krúdyról. Irodalmi totó kitöltésével bizonyí-
tottuk kitartó figyelmünket, és nyertük el ki-
kérdezõnktõl a méltó jutalmakat, mi mást,
mint Krúdy-könyveket.

Azt hiszem, útitársaim nevében is el-
mondhatom, igazán kellemes emlékekkel
lettünk gazdagabbak. Különösen azért, mert
egy nagyszerû író életén keresztül kaphat-
tunk ízelítõt a Nyírségrõl, annak egyedi és
páratlan hangulatáról. ■
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Nemzeti könyvtári 
együttmûködés

Együttmûködési megállapodást írt alá a
Koszovói Nemzeti és Egyetemi Könyv-
tár és az Országos Széchényi Könyvtár.
December 5-én, hétfõn, öttagú koszovói
küldöttség látogatott az Országos Széché-
nyi Könyvtárba. A Koszovói Nemzeti és
Egyetemi Könyvtár azért vette fel a kap-
csolatot a könyvtárral, mert potenciális
uniós tagjelölt országként olyan európai
uniós nemzeti könyvtár partnerségét ke-
resték, amelynek tapasztalata segítségük-
re lehet a fejlõdésben. 

A Koszovói Köztársaság képviseleté-
ben Shkendije G. Sherifi nagykövet asz-
szony, Delfin Pllana misszióvezetõ, Sali
Bashota, a nemzeti könyvtár fõigazgató-
ja és Durim Hasaj, a követség nemzetkö-
zi titkára látogatott hozzánk. Koszovói
vendégeinket a könyvtár fõigazgatója,
Sajó Andrea, Szemerei Péter megbízott
fõigazgató-helyettes, Elbe István infor-
mációszolgáltatási igazgató és Zimányi
Katalin nemzetközi titkár fogadta. 

A két könyvtár délben együttmûködé-
si megállapodást írt alá, amelynek alap-
ján szakemberek, szakmai tapasztalok,
információk, tudományos eredmények
cseréje jön létre, megindul a két intéz-
mény között a nemzetközi kölcsönzés,
közös kiállítások megrendezése, sõt,
nemzetközi projektekben való együttes
részvétel is lehetõvé válik. 

A dokumentum aláírása után Sali
Bashota elmondta, hogy a magyar–albán
kapcsolatok a történelmi idõkre nyúlnak
vissza, s a megállapodás ennek szellemi
folyatása, amely lehetõvé teszi a hosszú
távú digitalizálási együttmûködést is.

Sajó Andrea válaszában megerõsítet-
te, a könyvtár örömmel tekint a hosszú
távú digitalizálási együttmûködés elé, és
egyben köszönettel elfogadta az albán fél
jövõ évi meghívását Prishtinába. ■



November 25-én, a Széchényi-emléknapon,
amelynek nyilvános programja délután fél
egykor kezdõdött, már déli tizenkét óra elõtt
egymás kezébe adták a kilincset a bejelent-
kezett középiskolások, hiszen ettõl a naptól
kezdve minden, a tizenhatodik életévét be-
töltött fiatal beiratkozhat az Országos Szé-
chényi Könyvtárba. 

A beiratkozási pult elõtt hosszú sorok ala-
kultak ki, mindenki arra várt, hogy beiratko-
zás után átvehesse belépõkártyáját. A döntés
jelentõségét mutatja, hogy az elsõ tíz beirat-
kozó fiatal olvasójegyét Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszter adta át. 

Az emléknap programjaira érkezett ven-
dégeket, új olvasókat a könyvtár fõigazgató-
ja, Sajó Andrea üdvözölte, külön köszöntve a
középiskolásokat és tanáraikat. A fõigazgató
Széchényi Ferencrõl és az alapítás jelentõsé-
gérõl beszélt, kiemelve, hogy akinek fontos a
magyarsága, annak fontos az emléknap is.
Emlékeztetett ennek a napnak a különleges-
ségére, arra, hogy mától a könyvtár kitárja
kapuit a fiatal generáció elõtt, majd felkérte
a minisztert, köszöntse a vendégeket. Réthe-
lyi Miklós Jorge Luis Borges gondolatával
szerszámnak nevezte a könyvtárat, amely az
emlékezetünket hosszabbítja meg. Megem-

lékezett Széchényirõl, arról a felvilágosult
mágnásról, akinek nemzeti kultúránk egyik
alapintézményét köszönhetjük. Ralph Waldo
Emerson amerikai költõ-lelkész egyik mon-
dását idézve azt mondta, a könyvtár varázs-
szoba, ahol a végtelent próbálják elrendezni.
Kiemelte az Országos Széchényi Könyvtár
kulturális jelentõségét, hiszen ma csak itt ta-
lálható meg számos mû és folyóirat egyetlen
megmaradt példánya. 

Beszéde végén az õt körülálló fiatalokhoz
fordult, és hivatalosan bejelentette a beirat-
kozási korhatár tizennyolcról tizenhat évre
történt leszállítását. „Gyertek minél többen,
fedezzétek fel a legnagyobb közgyûjte-
ményt, hiszen itt vannak azok a kódok, ame-
lyek a tudás kapuját nyitják ki” – mondta,
majd átadta az elsõ tíz középiskolásnak olva-
sójegyét és egy díszes oklevelet a mai nap
emlékére. A megnyitóünnepség közös fotó
készítésével zárult. 

A tíz frissen beiratkozott középiskolás –
nyolc lány és két fiú, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium és a Lónyai Utcai Református
Gimnázium és Kollégium tanulói –, a mi-
niszter és a könyvtár fõigazgatója Elbe Ist-
ván információszolgáltatási igazgató vezeté-
sével könyvtárlátogatásra indult. Megnézték
a könyvtári múzeumot, Széchényi Ferenc
köteteit, az alapító okirat másolatát, benéz-
tek a raktárakba, ahová még kollégáink több-
sége sem léphet be, megtekintették a
különgyûjteményeket, végül a VII. emeleti
katalógusteret és az olvasótermeket. Infor-
mációszolgáltatási igazgatónk bemutatta
Kossuth Lajos könyvtartó dobozát, amely a
könyvkiadó elõtt van kiállítva, és elmondta,
mennyire meglepte az angolokat, hogy a kor-
mányzó milyen kiválóan beszélte a nyelvü-
ket. Elbe István végül bemutatta, hogyan le-
het használni a számítógépes könyvkeresést,
és átadta a klaviatúrát Réthelyi Miklósnak,
aki arra volt kíváncsi, vajon megtalálja-e
gyermekkora egyik kedvenc kötetét,
Kosáryné Réz Lola Brimi és Brumi címû me-
seregényét. A nemzeti erõforrás minisztere
nem csupán megtalálta a könyvet, de kézbe
is vehette. 
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Sikeres Széchényi-emléknap



Az emléknap eseményeit rengeteg ember
kereste fel, köztük számos fiatal. Nagy sike-
re volt a Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
címû új nagykiállításunknak is, különösen a
helyben, az eredeti Columbia gyorssajtón ki-
nyomtatott Nemzeti dalnak. A fiatalok közül
sokan próbálták fel a korabeli ruhákat, kipró-
bálták a számítógépes játékokat, képkirakót.
Több felnõtt látogatónk is kedvtelve játszott
a számítógépen, ahol a régi és a mai Buda-
pest helyszíneit kellett felismerniük és egy-
másnak megfeleltetniük. 

Mindeközben a VI. emeleten Hagyomány
és megújulás: az írás és az olvasás jövõje a
kommunikációs technológiák fényében cím-
mel tudományos ülésszak folyt, amelynek
elsõ elõadója, Pléh Csaba akadémikus úgy
vezette be elõadását, hogy ami most zajlik,
az nem öröm, nem bánat, azt kell eldönte-
nünk, vajon valóban felszínesek lettünk-e, és
valóban egyszerûbb-e ma, a számítástechni-
ka világában hozzáférni az információkhoz. 

Ezt követõen került sor a POLIS Nemzet-
közi Kulturális Egyesület Hazafiság a ro-
mantika korában címû konferenciájára, az
olasz egység százötvenedik évfordulója tisz-
teletére. 

A Kézirattárban 13 órakor nyílt meg az
Ipolyi Arnold pályakezdõ éveit bemutató,
Lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak cí-
mû tárlat, amely február 29-éig látható. 
A Térképtárban március 14-éig tekinthetõ
meg az Egy kozmográfiai atlasz különleges-
ségei, avagy kincsek Széchényi Ferenc könyv-
táralapító gyûjteményébõl címû kiállítás. 

A Széchényi-emléknapon összesen két-
százan váltottak éves bérletet, ebbõl 145-en
iratkoztak be elsõ ízben, és 55-en hosszabbí-
tották meg olvasójegyüket. A tizennyolc év
alatti korosztályból összesen 108-an iratkoz-
tak be, míg 42-en napijegyet váltottak. Nép-
szerûek voltak kiállításaink is, hiszen csak a
kiállításokra 261 belépõjegyet adtunk ki. ■
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Sárvár-felsõvidéki gróf Széchényi Ferenc
János József (Széplak, 1754. április 29. –
Bécs, 1820. december 13.) 

Tanulmányai befejeztével a kõszegi ke-
rületi tábla ülnöke 1776-tól, késõbb a báni
tábla elnöke és egyben a horvát bán he-
lyettese 1783-tól. II. József uralkodása
alatt több vármegye fõispáni helytartója és
királyi biztosa. 1786-ban például a pécsi
kerület királyi biztosa lett, de amikor a
császár a rendi alkotmányt meg akarta
szüntetni, minden tisztségérõl lemondott
és a magánéletbe vonult. Az 1790-es or-
szággyûlés után újra hivatalba lépett, majd
II. Lipót küldöttjeként Nápolyban is járt.
1798-ban kinevezték Somogy vármegye
fõispánjává, és a Duna és a Dráva szabá-
lyozásának királyi biztosa lett. 1799-ben
fõkamarásmester, 1800-ban országbíró-
helyettes, 1808-ban pedig az Aranygyap-
jas rend lovagja lett.

1802. november 25-i dátummal 11 884
nyomtatványból, 15 000 kötet könyvbõl és
1152 kéziratból álló gyûjteményét a ma-
gyar nemzetnek adományozta, amit ké-

sõbb cenki gyûjteményének 6000 rézmet-
szetével és 9206 kötet könyvével egészí-
tett ki. Azonban mindezek elõtt elkészítet-
te a leendõ könyvtár katalógusát is, amibõl
egy-egy példányt külföldi tudományos in-
tézeteknek is megküldött. Ezt a dátumot
tekintjük az Országos Széchényi Könyvtár
és Magyar Nemzeti Múzeum megalapítási
évének is. Késõbb József nádor indítvá-
nyozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak
mint a magyar vonatkozások gyûjtemé-
nyének létrehozását, amelyhez hozzátar-
tozna a Széchényi Ferenc által 1802-ben
megalapított Nemzeti Könyvtár is. 1808-
ban létre is jött az intézmény. Bõkezû ado-
mányaiért és szolgálatainak elismeréséért
érde-meit 1807-ben az országgyûlés tör-
vénybe iktatta.

1812-tõl a bécsi tudományos akadémia
tiszteletbeli tagja. 1812 és 1820 között, az-
az az abszolutizmus évei alatt ismét a ma-
gánéletbe vonult, mintegy tiltakozva Met-
ternich rendszere ellen. A politikai reakci-
ót látva egyre levertebb lett, és ahogy fia
írta: a nemzet jövõje felett kétségbeesve,
reménytelenül szállt sírjába 1820-ban. ■

A rovat folytatása a 27. oldalon



A Könyvtári Levelezõ/lapban meghirdetett
pályázatra a november 18-ai határidõig sok
szép munka érkezett, változatos mûfajokban.
A legtöbben rajzban fejezték ki, mit jelent
nekik a könyvtáruk, de érkezett több leírás –
köztük olyan, amit akár reklámszövegként
használhatnának a könyvtárak –, és kaptunk
elektronikusan készült könyvtárbemutatót is.

Mindegyik munka kifejezi alkotójának a
könyvtár iránt érzett szeretetét. Külön öröm,
hogy a beküldõ tanárok, könyvtárosok leg-
följebb segítették a kis alkotók munkáját, de
nem javították a hibáikat.

A zsûrinek nehéz dolga volt, amikor sor-
rendet kellett felállítania, ezért hangsúlyoz-
zuk, hogy minden beérkezett munkát nagyra
értékelünk, és ennek kifejezést adunk azzal
is, hogy lehetõségeinkhez mérten valameny-
nyi munkát igyekszünk megjelentetni a lap
hasábjain. A könyvjutalmakat a Móra Kiadó
ajánlotta fel, postai úton juttatjuk el.

A rajzokat két korcsoport szerint értékel-
te a zsûri, míg az írásokat egy kategóriában
bírálta el. Különdíjban részesült két pályázó. 

A Könyvtári Levelezõ/lap és a Móra Ki-
adó gratulál a kis mûvészeknek! Bízunk ben-
ne, hogy példájuk nyomán társaik is megsze-
retik és gyakran látogatják könyvtárukat.

Különdíjak
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A z  é n  k ö n y v t á r a m
Eredményhirdetés – A Könyvtári Levelezõ/lap és a Móra Kiadó pályázata

Balogh Vanda, Uppony, 6. osztály

Tinnyei Teodóra, Balatonboglár, 8. osztály
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Rajz, I. korcsoport

I. Kertész Izabella,
Kiskunmajsa,
9 és fél éves

II. Hujter Alexandra,
Nagyalásony,

4. osztály

III. Trombitás Boglárka,
Noszlop,

3. osztály
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Rajz, II. korcsoport

www.mora.hu

I. Pór Janka,
Balatonboglár,

8. osztály

II. Hoffmann Csilla,
Battonya,
6. osztály

III. Váczi Enikõ,
Simontornya,

10 éves
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Írások

I. Pésti Balázs,
Noszlop,

3. osztály

II. Bessenyei Dániel,
Battonya,
4. osztály

III. Óházy Bálint,
Zalaegerszeg,

5. osztály



Bensõséges ünnepségre gyûltek össze októ-
ber 25-én Mezõkeresztesen a város vezetõi,
képviselõ-testület tagjai, és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye könyvtárosai.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod megyei szervezete immár hatodik
éve, mindig más helyszínnel, õsszel megren-
dezi a megye aktív és nyugdíjas könyvtáro-
sainak találkozóját. Ezen ünnepélyes keretek
között köszöntik és emléklapot adnak át a 
35 éve e pályán lévõ dolgozóknak és a nyug-
díjba vonulóknak.

Dózsa György polgármester meghívására
ezt az ünnepséget ebben az évben Mezõke-
resztesen a város napja programsorozatának
keretében rendezték meg. 

A közel kétszáz résztvevõ – ebbõl több
mint százan könyvtárosok! – között a város
polgármestere, alpolgármestere, a képviselõ-
testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgo-
zói mellett a környezõ községek polgármes-
terei is megjelentek. Ebbõl is látszik, hogy a
sok gond és baj mellett, mely a kis községe-
ket sújtja, azért a kultúrára mindig fordítanak
idõt. Ezt tapasztaltam akkor is, amikor a
mozgókönyvtári ellátást beindítottuk Mezõ-
kövesd vonzáskörzetének könyvtáraiban.
Még ma is jó volt hallani több polgármester-
tõl, hogy milyen hálásak azoknak, akiktõl az
ötlet származott, és a kis községekben újra-
élesztették a könyvtári életet. 

A polgármester és Venyigéné Makrányi
Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár igazgatója köszöntõje után a mezõ-
keresztesi Városi Könyvtár vezetõje, Fûrész
Istvánné, a mezõkeresztesi könyvtár ötvenöt
éves történetét és elõzményeit elevenítette
fel. Többek között elmondta: Mezõkeresztes
kulturális élete már az 1800-as években is
említést érdemel. A Református Egyházi 
Olvasókört Tóth Béla református lelkész ala-
pította, és könyveit száz tag olvasta. 
A Mezõkeresztesi Polgári Kaszinó Polgári
Olvasókör elnevezéssel 1878-tól mûködött,
Szántó Bertalan körorvos szervezésében. 

Tehát a kultúra iránti igény a községben fo-
kozatosan megvolt. Ennek köszönhetõen az
1955. õszi tanácsülés döntött arról, hogy
1956. január 1-jétõl a lakosság jobb ellátása
érdekében fõállású könyvtárost alkalmaz.
Többen váltották egymást az 55 év alatt.
Cseh Irén, Varga Sándor, Kovács Józsefné
Magdika, Mihály Gyõzõné Terike, Kovács
Istvánné Zsuzsa, míg 1977-tõl napjainkig
Fûrész Istvánné szakképzett könyvtáros ve-
zeti Tamás Évával és Balog Katalinnal
együtt. Hozzáértéssel és nem kis áldozattal
látják el ezt a nehéz, de szép feladatot. Be-
széde végén Dózsa György polgármesterrel
együtt emléklapot adott át a volt mezõ-
keresztesi könyvtárosoknak.

A mezõkeresztesi csata 415. évfordulója
kapcsán Lénárt Sándor izgalmas prezentá-
ciós elõadást tartott a csatáról írott könyvérõl
– Õszi ködben, múló remények… –, amelyet
a jelenlévõk nagy érdeklõdéssel fogadtak.

A könyvtárhoz több fiókkönyvtár is tarto-
zott. 1958-ban a Mezõkereszteshez tartozó
Keresztesüspökin nyitottak fiókkönyvtárat.
Vezetésével Tahy Olga tanárnõt bízták meg. 

Az ünnepség részeként ellátogattunk ah-
hoz a házhoz, melyben Tahy Olga élt és taní-
tott 1948 és 1969 között, és végezte a könyv-
tárosi feladatokat 1958-tól 1995-ig. 

Olga néni 1925. január 4-én született
Eperjesen, és 2005. január 20-án halt meg
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Nem volt õ „nagy”, csak tette a dolgát
Emléktábla Tahy Olga könyvtárosnak

✒✒    Csirmazné Cservenyák Ilona



Mezõkeresztesen, teste a helyi temetõben 
pihen.

Iskoláit Szikszón, Kassán, Miskolcon,
Egerben végezte kitûnõ eredménnyel. A ma-
gyar mellett jól beszélte a német nyelvet is.
Nemcsak tanította, de szerette is az irodal-
mat, melyet nagy odaadással plántált tanítvá-
nyaiba is. Igazi népmûvelõ volt. Ami csak a
kezébe került, minden könyvet elolvasott.
Akkor is elmondta, amikor a mezõkövesdi
Városi Könyvtár vezetõjével, Zádory Ká-
rollyal és Laboda Kálmán módszertani
könyvtárossal együtt õt megismertem, hogy
„sokat kell olvasnom, mert ha nem tudom,
mi van benne, hogy ajánljam a fiataloknak
vagy másoknak”. Sok emberrel szerettette
meg az olvasást, ehhez minden eszközt fel-
használt. Színjátszó kört mûködtetett, lelke-
sen szervezte az író-olvasó találkozókat. Ér-
deklõdéssel várta a kortárs írók véleményét,
nézeteit. A szó szoros értelmében népmûve-
lõ és pedagógus volt. Következetes, szigorú,
de emberszeretõ. Életét végig a munkájának
szentelte. Családja, gyermeke nem volt, de
örökül hagyta a kultúra és az irodalom szere-
tetét tanítványinak és minden olvasójának. 

A településért nagyon sokat tett. A köz-
életben szinte mindenütt jelen volt. Munká-
ját igazi alázattal, kötelességtudóan és nagy
odaadással végezte. Széles látókörû és 
nagy tudással rendelkezõ embert ismertem
meg benne.

Az emléktábla, mely az egykori iskola és
könyvtár falára került, egy lelkiismeretes ta-
nítónõnek és könyvtárosnak állít emléket. 
A helyi római katolikus plébános, Póta Fe-
renc által megszentelt emléktábla leleplezése
után Dózsa György polgármester bejelentet-
te, hogy a 2011. október 13-ai testületi ülé-
sen a képviselõk úgy döntöttek, hogy a mai
naptól a könyvtár neve: Tahy Olga Városi
Könyvtár.

Az egész napos programot Nyitrai Péter-
nek a Magyarok Nagyasszonya római katoli-
kus templomban megtartott orgonahangver-
senye zárta.

A rendezvényért és tapasztalatcseréért
szeretnék köszönetet mondani a szervezõk-
nek. Reméljük nyugalmazott könyvtárosok-
ként máskor is részesülhetünk hasonlóan
szép élményekben. ■
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A játékot a tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel 2011 nyarán is meghirdette a Derecske
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár ál-
talános iskolásoknak, de óvodások is bekap-
csolódtak az olvasási akcióba. 

A játék címét egy Thomas Brezina-
regény ihlette, a jelentkezõket a megnyerhe-
tõ „menõ” iskolaszerek (irattartó, tornazsák,
ceruza, füzet, vízfesték, vonalzó, bögre, toll-
tartó stb.) csábították az olvasási akcióban
való részvételre. 

A „menõ” jelzõ esetünkben azt jelentette,
hogy a tárgynyereményeket a gyermek- és
ifjúsági csatornákon látható népszerû soro-
zatok, mesefilmek és mozifilmek szereplõi
díszítik.

Az akció a szünidõ kezdetén, 2011. jú-
nius 15-én indult, tizenhárom hétig tartott,
szeptember 30-án fejezõdött be. Ezen idõ
alatt kellett hét alkalommal eljönni a könyv-
tárba és könyvet kölcsönözni. A tizenhárom
hét elég rugalmasságot biztosított ahhoz,
hogy a szünidõ bizonyos részét más tele-
pülésen (táborban, nagyszülõnél stb.) töltõ
gyerekek is teljesíteni tudják a játék sikeres
befejezéséhez szükséges hét kölcsönzést.

„Menõ cuccok? Jöhetnek?!” 
A nyári olvasási akció eredményei a derecskei 



A játékban való részvételt regisztráció
elõzte meg, egy regisztrációs lapot töltöttünk
ki, amelyen az olvasó nevét, lakcímét és re-
gisztrációs sorszámát tüntettük fel. Ezt a
gyerekek minden alkalommal magukkal
hozták a könyvtárba.

A kölcsönzést a regisztrációs lap hátolda-
lán aláírással, dátumbélyegzõvel igazoltuk,
és egy külön táblázatban is rögzítettük. A
táblázatban összesítve láttuk hétrõl hétre a
játék alakulását, a résztvevõk aktivitását.

A játékban idén 77 gyermek regisztráltat-
ta magát, óvodáskorútól nyolcadik osztályo-
sig. Az induló létszámból 54 gyermek meg-
szerezte a szükséges hét aláírást és bélyeg-
zõt. 

Õk 2011. október 1-jén, a könyvtár Nép-
mese napja címû rendezvényén vehették át
nyereményüket.

A résztvevõk között az alábbi kategóriá-
kat hoztuk létre: alsós lányok (húsz fõ), alsós
fiúk (tizenöt fõ), felsõs lányok (tizennégy
fõ), felsõs fiúk (öt fõ). A játékosok a nyáron
„elhozták” szüleiket, nagyszüleiket, kisebb-
nagyobb testvéreiket is a könyvtárba.

Mivel a gyerekek a szünidõ alatt lelkesen
jártak hozzánk, minden „hétpróbás” köl-
csönzõt megjutalmaztunk egy kisebb aján-
dékcsomaggal. Miután mindenki megkapta 
a maga jutalmát (amelyet életkorra, nemre 

való tekintettel igyekeztünk elkészíteni), há-
rom nagyobb ajándékcsomagot is kisorsol-
tunk. Így a nyári olvasmányélmény mellett
mindenkit sikerült tárgyjutalommal is meg-
ajándékoznunk, és a sorsolás izgalma is
megmaradt.

Az idei eredményeket tekintve – közel
nyolcvan gyermek és a kísérõik látogattak el
hetente-kéthetente egész nyáron át a könyv-
tárba – kijelenthetjük, hogy a menõ cuccok
jövõre is jöhetnek! ■
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városi könyvtárban

✒✒    Rácz Anikó



A paksi városi mûvelõdési központ könyvtára
minden évben bekapcsolódik az Informatikai
és Könyvtári Szövetség által kezdeményezett,
tematikus õszi könyvnapok megrendezésébe.

Az idei programsorozat elnevezése, a Be-
széljünk egymással, tanuljunk egymástól, kü-
lönösen jó alkalmat teremtett arra, hogy az
ilyen kicsi, fiókkönyvtár méretû szolgál-
tatóhely, mint a miénk is, izgalmas rendezvé-
nyeket kínálhasson az érdeklõdõknek.

Könyvtárunk léte és státusa kicsit szokat-
lan a magyar könyvtári hálózatban. 1978
õszén adták át Pakson, az új lakótelep köze-
pén, az atomerõmû beruházás részeként el-
készült mûvelõdési központ épületét, mely-
ben 240 négyzetméteres, galériás könyvtár is
helyet kapott. (Az erõmû lakótelepe a régi
városközponttól, ahol a városi könyvtár épü-
lete található, négy kilométerre van.) Az új
könyvtár szervezetileg a városi könyvtárhoz
tartozott, annak egyik fiókkönyvtáraként
mûködött, két fõállású könyvtárossal (közü-
lük egyik e sorok írója). 

Mint annyi más településen, a nyolcvanas
években Pakson is integrálták a mûvelõdési
intézményeket. Így került egy igazgatás alá 
a városi könyvtár (két fiókkönyvtárával), a
mûvelõdési központ, az ifjúsági ház és a vá-
rosi nyugdíjasklub.

Az 1990-ben felálló új városvezetés egyik
elsõ intézkedése volt ennek az integráltság-
nak a feloldása (minden intézményvezetõ
nagy megelégedésére). A döntés értelmében
a mûvelõdési központban mûködõ könyvtár
fenntartója a mûvelõdési központ lett.
Ugyanekkor, mivel 240 négyzetméteren nem
tudtuk megoldani, hogy a felnõtt olvasók
mellett mintegy ezer általános iskolást ki-
szolgáljunk, a könyvtár gyermekrészlegét
(az egyik könyvtárossal) a szomszédos álta-
lános iskolába költöztettük át. Azóta közös
iskolai és közmûvelõdési könyvtárként mû-
ködik, és hogy még bonyolultabb legyen a
helyzet: a városi könyvtár fiókkönyvtára-
ként. (Ezért aztán mûvelõdési központbeli
könyvtárunkat ma csak 14 éven felüliek
használhatják.)

A könyvtár további története kicsit emlé-
keztet annak a kárpátaljai faluban élõ bácsi-
nak a történetére, aki életében négy állam
polgára volt, pedig soha el sem hagyta faluja
határát.

A mûvelõdési központ ugyanis elõbb
közhasznú, majd korlátolt felelõsségû tár-
sasággá alakult. Igaz, ezek a jórészt gazdál-
kodási átalakulások sem okoztak törést 
a könyvtár (és benne a könyvtáros) munká-
jában.

Könyvtárunkban hat éve mûködik irodal-
mi önképzõkör. (Tagjainak egyik, partiumbe-
li kirándulásáról 2008 áprilisában számoltam
be a Könyvtári Levelezõ/lapban.) Éves mun-
katerv alapján minden hónap elsõ hétfõjén
tartjuk összejöveteleinket, ahol egy-egy be-
vezetõ elõadás után mindenki elmondhatja,
amit a témához olvasott. Felkerestük-keres-
sük a környékbeli irodalmi emlékhelye-
ket, megismerkedünk helyi szerzõk életmû-
vével is.

Minden hónap második szerdáján a film-
barátok jönnek össze az olvasóteremben,
hogy a – minden alkalommal más-más tár-
sunk által ajánlott – filmet megnézzük, és az-
tán beszélgessünk róla. 

A hónap harmadik kedd estéjén a népda-
lok kedvelõi találkoznak a könyvtárban. (Szo-
morúan tapasztaltam meg többször is, hogy
az emberek nagy része nemhogy elénekelni,
megnevezni sem tud egyetlen magyar nép-
dalt sem. Így támadt az ötlet: össze kell gyûj-
teni azokat, akik szeretnének megismerkedni
a magyar kultúra e, szinte kimeríthetetlen
gazdagságú kincsestárával.) Nem fellépések-
re készülünk: egy-egy ünnepkör, tájegység
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Harmadik helyünk

✒✒    Gutai Júlia



dalait tanuljuk énektanár vezetésével, vagy
éppen hanganyagról. Igyekszünk minden ün-
nepi alkalomra köszöntõket megtanulni,
hogy megoszthassuk tudásunkat szeretteink-
kel is. Archív néprajzi filmekrõl népszo-
kásokkal, a paraszti élet mindennapjaival is-
merkedünk. Többen közülünk táncházba,
más kórusba is járnak.

A könyvtár galériája tizenkilencedik éve
minden hónapban más-más alkotónak ad le-
hetõséget a bemutatkozásra. Túl vagyunk a
157. kiállításon. Ide senkit nem hívok kiállí-
tani, ide jelentkezni lehet. (Már 2013 február-
jáig foglalt a galéria.) Mindenkinek magának
kell megrendeznie a tárlatát, gondoskodnia
arról, hogy ismerõsei, családtagjai eljöjjenek
a megnyitóra. Háziasszonyként természete-
sen minden szükséges segítséget megadok:
reklám a háromezer példányban megjelenõ
havi programunkban, a honlapunkon, a helyi
nyilvánosságban; meghívók, plakátok terve-
zése, nyomtatása; mûsor a megnyitóra…

Ez év májusában új közösségi teret nyi-
tottunk: a könyvtár árkádjai alatt mûfûvel,
kerti bútorokkal TERASZ-t (ez lett a neve is)
alakítottunk ki. A terasz a lakótelep legfor-
galmasabb részén, sétálóutcában, játszótér
mellett, egy bevásárlóközponttal szemben
van, nyáron kellemesen hûvös. Egy kicsi bü-
fé mûködtetésével még kedveltebbé tettük az
új fogadóteret, ahol könyvbemutatót tartot-
tunk, amatõr muzsikusoknak bemutatkozási
lehetõséget biztosítottunk. Akik csak megpi-
henni ültek le, azoknak újságokat készítet-
tünk az asztalokra.

A fenti helyszíneken és részben ezekben
a közösségekben zajlottak le az októberi
könyvtári rendezvények.

Kedden, 4-én az önképzõkör tagjaival
meglátogattuk a szekszárdi Babits Mihály-
és Mészöly Miklós-emlékházat.

Ugyancsak kedden, délután dalárdánk
tagjai fogadták a Bartina zenekar mûsorára
érkezõ vendégeket. A Kárpát-medence nép-
zenéjét bemutató zenés utazás után népdalo-
kat tanultunk, majd táncház zárta az estet.

Szerda délután szépségszalonná alakult
az olvasóterem: sminkes és körömápoló tar-
tott bemutatót. A bemutatóra elõre be lehe-
tett jelentkezni, így volt nézõje is a négy-
négy modellnek.

A szépségápolási tanácsok után kórházi
dietetikus tartott elõadást az egészséges táp-
lálkozásról, a cukorbetegség diétájáról, majd
étel-italkóstoló és receptcsere tette még telje-
sebbé az elhangzottakat.

Október 6-án, csütörtökön délután a helyi
református temetõ ’48-as honvédsírjainál
tartottunk megemlékezést és koszorúzást a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége paksi
csoportjának tagjaival. (Õk is az olvasóte-
remben tartják havi összejöveteleiket.)

Pénteken egy paksi származású, Brüsz-
szelben dolgozó, fiatal közgazdász 30 villa-
násnyi India címmel ázsiai utazásának fotóit
mutatta be a könyvtárban. A hangulatos, úti
élménybeszámolóval tarkított megnyitón ba-
rátai, családtagjai körében hosszú órákig
együtt maradtak a galérián.

Szombaton, 8-án 14 órakor a TERASZ
ünnepélyes (évadvégi) bezárására került sor.
A helyi mûvészeti iskola népzenei csoport-
jai, meseolvasás és népmûvészeti kirakodó
vásár várta a kíváncsiskodókat. Kemencés
lángost és zsíros kenyeret kaptak teával, akik
egész délután kitartottak velünk.

Az IKSZ honlapján is regisztrált, a helyi
nyilvánosságban kiemelten reklámozott, a
honlapunkon naponta fotókkal, friss hírekkel
beharangozott összefogás hetének rendezvé-
nyein mintegy 150 ember fordult meg. Közü-
lük a megszokott nyitvatartási idõben szol-
gáltató könyvtárba kilencen iratkoztak be. 

Az eddigieknél gazdagabb program meg-
valósításához a TÁMOP-pályázaton elnyert
támogatás jelentõsen hozzájárult.

2010 novemberében a ráismerés örömé-
vel olvastam a 3K-ban Szóllás Péter ismerte-
tõjét R. Oldenburg amerikai szociológusnak
a harmadik hellyel kapcsolatos kutatásairól.
A könyvtár mint harmadik hely… 

A cikknek azt a részét, amely a harmadik
hely jellemzõit sorolja, azonnal föltettem
honlapunkra. Máig ott olvasható, mint szak-
mai hitvallásom. ■
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Ratkó József költészete s teljes munkássága
méltó arra, hogy díjat nevezzenek el róla.
1993-ban a Hangsúly Mûvelõdési és Mûvé-
szeti Alapítvány megalapította a költõ szelle-
mi és mûvészi teljesítményének emlékére s
tiszteletére a Ratkó József-díjat. Attól az év-
tõl kezdve a kuratórium tagjai eme díjjal is-
merték el minden évben azon alkotók élet-
mûvét, tevékenységét, akik hódolattal és
odaadással tettek egy-egy újabb lépést
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális
hagyományainak ápolásában és hûek a
Ratkó-szellemiséghez. A díj egy König Ró-
bert grafikusmûvész által metszett oklevél és
Kõ Pál szobrászmûvész plakettje. 2006
õszén a Ratkó-díjat a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat egy határozat-
tal „örökbe fogdta”, s a díj anyagi feltételeit
– a mindenkori minimálbér háromszorosa –
is biztosítja. Megyénk rangos irodalmi-mû-
vészeti díjaként így született újjá 2007-tõl. 

A díjazandó személy kiválasztásáról és a
díj odaítélésérõl rangos kuratórium dönt. Va-
lamennyien a magyar irodalomtörténet nagy,
ismert és elismert alakjai. 

A kuratórium tagjai: Antal Miklós mûfor-
dító (Vásárosnamény), Csikos Sándor szín-
mûvész (Debrecen), Gál Sándor költõ (Kas-
sa), Görömbei András irodalomtörténész
(Debrecen), Karádi Zsolt fõiskolai tanár
(Nyíregyháza), Kósa Ferenc filmrendezõ
(Budapest), Román István tanár, a megyei
közgyûlés alelnöke (Ibrány). Az alapítvány

tagjai titkos szavazással döntenek a Ratkó
József-díj odaítélésérõl s a díjazott szemé-
lyérõl a jelöltek közül. 

Az eddigi díjazottak írók, költõk, iroda-
lomtörténészek, a kuratórium tagjaihoz ha-
sonlóan a magyar irodalom kiválóságai:
1993 – Balázs József író; 1994 – Nagy Gás-
pár költõ; 1995 – Aczél Géza költõ; 1996 –
Szöllõsi Zoltán költõ; 2007 – Vári Fábián
László költõ, néprajzkutató; 2008 – Elek Ti-
bor irodalomtörténész, esszéíró, kritikus,
szerkesztõ; 2009 – Tóth Erzsébet költõ, kriti-
kus; 2010 – Jánosi Zoltán irodalomtörté-
nész, esszéíró, kritikus, a Nyíregyházi Fõis-
kola rektora. 

Most, 2011-ben kollégánkat, Babosi
László könyvtárost, bibliográfust érte a meg-
tiszteltetés, hogy átvegye ezt a díjat, az eled-
dig díjazottak legfiatalabbjaként.  

Babosi László 1973-ban született Újfe-
hértón. Tanulmányait a Debreceni Egyetem
történelem szakán, majd a Nyíregyházi Fõis-
kola informatikus-könyvtáros szakán végez-
te. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
és Városi könyvtár szaktájékoztató könyvtá-
rosa. Fõszerkesztõje a Tariménes címû helyi
társadalomtudományi és kulturális folyóirat-
nak, melynek tartalma s témája Ratkó mun-
kássága mellett bemutatta már olvasóinak
emlékszám formájában pl. Kodályt, Czine
Mihályt is, avagy 1956-ot. „Ratkó keresztvi-
võje” abban az értelemben, hogy ifjúkora óta
elkötelezetten gondozza a költõ életmûvét,
szellemiségét, kutatja kötetben meg nem je-
lent kincseit. Így olvashatjuk odaadó munká-
ja nyomán az általa szerkesztett Ratkó összes
mûvei címû sorozatban 2000-ben s 2003-ban
megjelent Verseket, valamint a 2002-ben ki-
adott Drámákat. Elõkészületben van a Pró-
zák kötet. Rendszeresen publikál helyi és or-
szágos folyóiratokban, mint a Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle, a Pedagógiai Mû-
hely, a Partium, a Hitel, a Bárka, a Magyar
Szemle, az Irodalmi Jelen, az Életünk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és
mûvelõdéstörténeti hagyományait is kutatja,
publikációi irodalmi és zenei irányultságúak,
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✒✒    Tóth-Czakó Andrea



így olvashatunk tõle Váci Mihály és Ratkó
irodalmi levelezésérõl, Bartók dallamvilágá-
ról, Illyés Gyula s Németh László munkássá-
gáról. 2008-ban készített egy Czóbel Minka-
ajánló bibliográfiát is, mely a „Jövõm emlé-
ke, múltamnak árnya”. In memoriam Czóbel
Minka címû kiadványban jelent meg. 2011-
ben készült el a már több éve formálódó s így
a maga nemében páratlan Ratkó József bib-
liográfia.

2011. augusztus 9-én, Nagykállóban ke-
rült sor a Ratkó József születésének 75. év-
fordulója tiszteletére tartott emlékünnepség-
re. A rendezvény védnöke volt Nagykálló
Város Önkormányzata, a Hangsúly Mûvelõ-
dési és Mûvészeti Alapítvány, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés, a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, valamint az esemény szervezõje
és lebonyolítója, a nagykállói Ratkó József
Városi Könyvtár. 

Ratkó József sírjánál kezdõdött az ünnep-
ség. A nagykállói temetõben abban a délutá-
ni órában az egybegyûltekre meleg napfény
áradt, amikor ifjonti hévvel, Mátay Gábor (a
nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium tanuló-
ja) szavalatával a költõ lelke is megérkezett
közénk. Az elõzõ év kitüntetettje, Jánosi Zol-
tán irodalomtörténész beszédében emléke-
zett meg Ratkóról. A Bürkös zenekar lágy
dallamokkal andalított tovább, s a Kerezsiné
Kulcsár Annamária által elõadott népdal

még a fákon szunnyadó madárkákat is csi-
csergõ lázba hozta. Szépen lassan virágba
borult a sír, ahogy egymás után rótták le tisz-
teletüket az irodalombarátok, megemléke-
zõk. 

A Városi Mûvelõdési Központ kamarater-
mében, illetve a nagykállói poéta nevét vise-
lõ könyvtárban folytatódtak az események.
Mátay Gábor gimnazista Ratkó egyik versét
szavalta el. A díjátadó ünnepséget Juhász
Zoltán, Nagykálló Város polgármestere nyi-
totta meg köszöntõ beszédével. Örömét fe-
jezte ki, hogy eme nagyszerû rendezvénynek
idén otthont adhatott a nagy költõ szülõváro-
sa. A 2011. év díjazottjáról laudációs beszé-
det mondott Antall István, a Magyar Rádió
irodalmi fõszerkesztõje, a Hangsúly Alapít-
vány kuratóriumának titkára. Visszafogott
meghatódottsággal vette át Babosi László a
díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés alelnökétõl, Gulyás Józseftõl.

Az ünnepi emlékmûsoron F. Sipos Bea és
Faggyas László, a gyõri Hangraforgó Együt-
tes, megzenésített Ratkó József verseket adott
elõ rendkívül változatos hangszerek megszó-
laltatásával. Mûsor-összeállításukat „Jó vol-
na szólni szebben” címmel hallgattuk meg.
A közönség soraiban az elõzõ két év Ratkó-
díjasa is helyet foglalt, s velük az emlékün-
nepély zárásaként egy kötetlen beszélgetést
kezdeményezett Antall István. Tóth Erzsébet
2009-ben részesült a díj átvételének örömé-
ben, és túláradó lelkesedéssel beszélt az iro-
dalom iránti elhivatottságáról. A tavalyi év
kitüntetettje, Jánosi Zoltán, elmesélte miként
találkozott Ratkó Józseffel és hogyan ismer-
kedett meg Babosi Lászlóval, akivel órákig
beszélgettek kultúráról s Ratkó munkásságá-
ról. A délután hátralevõ részében a könyves-
polcok között állófogadást rendezett a Ratkó
József Városi Könyvtár, ahol lehetõség nyílt
gratulálni a díjazottnak és még inkább elmé-
lyedni az irodalommal kapcsolatos legkülön-
félébb témákban. A rendezvény látogatóit a
könyvtárban a Ratkó-díjasok életmûvébõl
készült kiállítás fogadta illusztratív tablók
formájában.

Élményekkel és meghatódottsággal átitat-
va zárult az évfordulós ünnepség, mely csak
látszólag ért véget, hiszen szívünkben tovább
hordozzuk a tisztelet lángját. ■
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Mint közismert, Papp István, a magyar
könyvtáros társadalom élõ lelkiismerete idõ-
ben keresett és talált kapcsolatot az 1956-os
mártír Füzéki István testvérével, Füzéki 
Bálinttal, hogy az 1956. november 5-én elfo-
gott, minden bizonnyal tárgyalás és bírói íté-
let nélkül kivégzett fivére áldozatát, bátorsá-
gát emléktáblával örökítsék meg a nemzeti
könyvtárban. 2011. október 21-én, pénteken,
immáron tizenegyedik alkalommal csende-
sedett el húsz-harminc percre az Országos
Széchényi Könyvtár forgalmas folyosósza-
kasza, hogy az emléktábla elõtt néma fõhaj-
tással, koszorúk elhelyezésével, rövid beszé-
dek felolvasásával az áldozat máig ható 
erejérõl, értelmérõl töprengjünk. „Te vagy
fasiszta, te vagy az én hazámban!” – mond-
ta ötvenöt éve jól tagoltan az õt falhoz állító,
üvöltve fenyegetõ szovjet katona arcába
Füzéki István. Az igazságból csak ennyi ki-
mondása akkor elegendõ volt az élet azonna-
li kioltásához.

Tisztelettel, megrendülten emlékezünk,
majd felszabadult, békés, baráti, elismerõ
kézfogások, szavak, mert oldódik a légkör.
Az alapítvány szövegének bölcs megfogal-
mazói a múlt megidézését minden alkalom-
mal a példamutató jelennel, szükségképpen a
jövõvel kötötték össze. Évente egy kolléga
kiváló szakmai teljesítménye és közéleti bá-
torsága, szerepvállalása okán, az illetékes
kuratórium döntése, a méltató szavak el-
hangzása után átveheti a Füzéki István
(1934–1956) emlékére létrehozott díjat. En-
nek elõlapjáról a hõs felhõtlen, erõt sugárzó
mosolya süt felénk, a hátlapon a szikár köz-
lés: „A Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek díja”. 

A kuratórium tagjainak egybehangzó sza-
vazata nyomán 2011-ben Monostori Imre, a
Tatabányán mûködõ József Attila Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az Új
Forrás korábbi fõszerkesztõje, a Németh
László Társaság egykori elnöke, könyvtáros,
irodalomtörténész, kritikus részesült méltán
ebben a páratlan kitüntetésben. Pálya- és
kortársaként évtizedek óta ismerem, becsü-

löm sokoldalú, fáradhatatlan szervezõ, irá-
nyító, igazgatói és alkotó, publikáló, szer-
kesztõi munkásságát. Megkülönböztetett 
figyelemmel irányíja, helyzetbe hozza mun-
katársait, s ezért a könyvtár évkönyvei 
mindig figyelemre méltó közleményeket tar-
talmaznak. Az átlagosnál rosszabb fizikai el-
helyezése ellenére a József Attila Megyei
Könyvtár mind az olvasók, mind a könyvtá-
rosok számára az ország egyik legérdeke-
sebb, legtöbb újdonsággal szolgáló szellemi
mûhelye. Publikációi önmagukért beszélnek.
Legutóbb egy 350 oldalas, vaskos kötet: Mo-
nostori Imre Könyvtárosként és egyébként
(Munkarajzok) JAMK, 2010 Tatabánya.

Közéleti bátorságának bizonyítékaihoz
inkább csupán emlékeztetõül: a Németh
László Társaság alapító tagja, hosszú éveken
át elnöke, ilyen irányú publikációk sorának
szerzõje. No és a mindig a tiltás, tûrés hatá-
rán egyensúlyozó Új Forrás fõszerkesztõ-he-
lyettese, az országos figyelmet, a hatalom ré-
szérõl politikai botrányt kavaró, híres Nagy
Gáspár-sorok elsõ megjelentetõje („egyszer
majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad
feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI!”),
majd fõszerkesztõje. Az utolsó magyar poli-
hisztor, Vekerdi László barátja, munkatársa.

Kedves Imre, régen megérdemelt kitünte-
tésedhez szívbõl gratulálunk! Immáron min-
den fõnöki „tanácstól” független, szabad
szellemi munkálkodásod sikeres folytatásá-
hoz sok évtizeden át tartó jó egészséget, tö-
retlen munkakedvet, sok örömet kívánva, ba-
ráti kézszorítással.

A gratulációhoz õszinte örömmel csatla-
kozik a szerkesztõség. ■
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2011. december 3-án nyílt meg a Kájoni Fe-
rences Közösségi Házban ez a rendhagyó ki-
állítás. Különlegességét az adja, hogy Bene-
dek István Gábor, a neves író, mûfordító, 
újságíró elkészítette az Ószövetségi Énekek
Éneke címû versciklus fordítását, idõmérté-
kes verseléssel. A szövegtesthez Kürthy
Hanna festõ és grafikus mûvésznõ készített
illusztrációkat. A VIII. énekhez tizennyolc
illusztráció készült, ez alkot egy sorozatot. 
A mûvésznõ kiállította még néhány másik, a
témához kapcsolódó képét is. 

A kiállítás egyik célja, szponzorok találá-
sa a könyvben való kiadás, közreadás érde-
kében, a támogatás feltételeirõl tájékoztató
olvasható a kiállítóteremben.

A jó hangulatú és
szép kiállítást Lantos
Adriána mûvészettörté-
nész nyitotta meg az
alábbi szavakkal:

„Talán semmi sem esik jobban egy köd-
tõl, szürkeségtõl meggyötört téli napon, mint
felidézni magunkban a fényt és a melegsé-
get; megidézni lelkünkben azokat az érzé-
seket, melyek mélyrõl fakadnak és örökké
valók. Melyeket minden korban, minden em-
ber ösztönösen ismert fel magában: hiányuk
vagy jelenlétük hajt elõre, terel újabb és
újabb utakra most és mindenkor az élet ten-
gerében. Míg a hétköznapi ember csupán
megéli ezt az érzést, addig a mûvészek – kö-
zöttük megannyi a történelem folyamán –
szavakba öltötték, leírták, kõbe vésték vagy
vászonra festették, zenévé fogalmazták át:
így született megy az Énekek éneke is. 

A világirodalom egyik õsi, talán legszebb
költeménye a szerelemrõl mesél nekünk. Ar-
ról az érzésrõl, amelyet így vagy úgy, de
mindenki megtapasztalt már életében; vis-
zonozva-viszonzatlanul, testi valóságában,
plátói-lírai mivoltában, vagy a lélek erejét
felmagasztaló misztikus harmóniájában. 

Canticum canticorum: Énekek éneke. 
A legszebb, legnemesebb ének ez, miképpen
a birtokos szerkezettel kifejezett, a héber

nyelvbõl átvett felsõfok is utal rá. Az ótesta-
mentumnak ez az egyetlen része, amely férfi
és nõ közötti vágyra és a nászra utal. Elsõ 
olvasatra keletkezésének körülményeire is-
merhetünk: a võlegény és a menyasszony
szerelmi énekébõl álló sorozat talán egyko-
ron menyegzõi dalok füzéreként jött létre. 
A szerelmesek hol együtt vannak, hol elvál-
nak és keresik egymást, majd újra összetalál-
koznak. A võlegényt »királynak« mondják,
Salamonként, a menyasszonyt Szulamitként
nevezik meg. A hagyomány szerint Salamon
király költeményeket szerzett, emiatt sokan
neki tulajdonítják eme éneket is. 

Az Énekek éneke azonban az elsõ, felüle-
tes olvasaton túl mélyebb, rejtett tartalmak-

kal is rendelkezik, és
ebbõl adódik, hogy ré-
szévé válhatott a kánon-
nak. Bár Isten nevét
nem említi, mégis,

mind a zsidók, mind a keresztények egyetér-
tettek abban, hogy a szavak mögött vallásos-
allegorikus értelem bújik meg. A szerelme-
sek és házastársak egymás iránt érzett szere-
tete és szenvedélye megfelel annak, amit a
zsidók Isten és Izrael kapcsolatában, a ke-
resztények pedig az Egyház és Krisztus
szimbolikus egyesülésében látnak. 

Az Énekek éneke nemcsak az Ótestamen-
tumnak, hanem talán a világirodalomnak is a
legtöbb értelmezést, szövegelemzést életre
hívó alkotása, amely mûfaja és több síkon 
is értelmezhetõ tartalma által irodalmi és
képzõmûvészeti alkotások sorát is ihlette, 
a középkor hajnalától kezdve egészen nap-
jainkig. 

Kürthy Hanna és Benedek István Gábor
alkotásai ebbe a hagyományba illeszkednek:
saját felfogásukban idézik fel újra azt az ér-
zelmi-spirituális tartalmat, amely már több
mint kétezer éve foglalkoztatja az emberi-
séget. 

Az Énekek énekének bukolikus, ter-
mészetközeli metaforái nem állnak távol a
magyar nyelvben alkalmazott hasonlatoktól,
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✒✒    Bobok Bea–Lantos Adriána

„mert nem erõsebb még a halál sem,
Még a halál sem a nagy szerelemnél”



melyek mélyen kódolva õrzik magukban a
természettel való azonosulás õsi jegyeit.
Kürthy Hanna sajátságos képi megfogalma-
zásában felszabadítja, önálló életre kelti a
metaforákat, méghozzá úgy, hogy a két fo-
galmat összekötõ tartalmi-hangulati kapcso-
latra helyezi a fõ hangsúlyt. »Szép vagy ked-
vesem és a szemed a galambra hasonlít fáty-
lad alatt. És hajfonatod gidanyájat idéz fel,
így kígyózik a hegyrõl a nyáj, Gileádról a
kecske« szól az ének, Hanna rajzán pedig 
a galamb a tisztaság, romlatlanság, szelídség
jelképeként felhõvé szublimálódik, amely lá-
gyan övezi, ám el nem takarja a szemgolyó-
ként ragyogó, mélytüzû napkorongot. 
A messzeségben, a tenger kék vizén lágyan
ringatózó vitorlás pedig a lélek mélységeit
idézi fel elõttünk. 

Kürthy Hanna képeit mintha szét akarná
feszíteni egy belülrõl kifelé törõ, elementáris
erõ. Mûvein egyetlen egyenes vonalat sem
találunk; a párhuzamosok megadják magu-
kat a hullámzó és folyamatosan változó, hol
táguló, hol összeszûkülõ tér elõtt. Könnye-
dén, szabadon futnak végig a vonalak a papí-
ron; az egyszerû, ám mégis összetett, elsõre
rendezetlennek ható, ám mégis feszes rendbe
igazodó, koherens rendszert alkotó vonalak a
természet lényegi harmóniáját, a folytonos
mozgás és az egyensúlyra való törekvés ket-
tõsségét adják vissza.

Az alakok nemcsak a férfi-nõ kapcsola-
tot, az embert mutatják, hanem lényük egy
idõn kívüli, spirituális síkra emelkedik. Vo-
násaik szelídek, vonzóak, és bár lényüket a
szövegben is megnyilvánuló testiség lehelet-
nyi finom közege öleli, egyesülésük mégis
egy a valós fizikai léten túlmutató, misztikus
síkon történik.

A tájak nem konkrét helyszíneket adnak
vissza; a városfalak a mesés kelet toposzát
idézik, az aranyló, élénk színek lüktetnek,
hullámoznak. Ritmusuk üteme összecseng
Benedek István Gábor író, újságíró mûfordí-
tásával, aki egy új, egyéni olvasatát adja az
Énekek énekének: nála a költemény sorai he-
xameterbe rendezõdnek, ami által a szöveget
a tartalmának választékos és érzéki megfo-
galmazásán túl a zeneiség érzetével ajándé-
kozza meg. Nemcsak azért nagyszerû telje-
sítmény ez, mert különleges odafigyelést és 

értõ füleket kíván, de egy hosszú évek alatt
kimunkált, fiatalkori vállalkozás végsõ, érett
beteljesedését is mutatja.

Eme hexameterben történt fordítás egye-
dinek tekinthetõ a magyar fordítások törté-
netében, egyrészt mert az eredeti héber szö-
veg közvetlen magyarra ültetésével született
meg, másrészt mert egy olyan verselési for-
mát választott, amely ismeretlen volt a héber
nyelvû líra számára. De miképp a szövegma-
gyarázatok, fordítások és átértelmezések
hosszú sora mutatja, nincsen egyedüli igaz-
ság, csak a szöveg igazsága, amelynek egy-
formán része az alkotó, az interpretáció vagy
fordítás és a befogadó maga; gazdagsága e
három komponens együtthatásából születik
meg. 

A világirodalom legkiválóbb alkotásai
onnan ismerhetõk meg, hogy minden kor
magához emeli, a saját körülményei és felfo-
gása szerint újraértelmezi és saját szavakat
keresve újra meg újra elmondja azt, ami az
emberi lélek számára támaszt és örömet je-
lent.”

Az Énekek Éneke témaköréhez kapcsoló-
dóan 2011. december 7-én irodalmi délutánt
rendeztünk, amelyen nagyszerû, gondolatéb-
resztõ elõadást P. Szabó Xavér ferences test-
vér tartott, amit jóízû beszélgetés követett.

A kiállítás január 2-áig tekinthetõ meg a
Kájoni Házban, a Budapest II. kerületi Szil-
fa utca 4. szám alatt. ■
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A könyvtárügyben az 1997. évi CXL. tör-
vénnyel indult el az a fejlesztési folyamat,
amely egységes szakmai és politikai elkép-
zelést tükröz. A stratégiai célok között elsõ
helyen szerepelt az Országos Dokumen-
tumellátási Rendszer (ODR) kialakítása,
amellyel a jogalkotó az információhoz és a
dokumentumokhoz való hozzáférést akarta
biztosítani, a demokrácia és az esélyegyenlõ-
ség jegyében. A 2003-ban megjelent
73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet határoz-
za meg az ODR lényeges tartalmi pilléreit. 
A könyvtárügy stratégiáját 2008 és 2013 kö-
zött az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Portál programja foglalja össze. Kiemelt
céljai: az információhoz és a dokumentu-
mokhoz történõ hozzáférés növelése, az 
olvasáskultúra, a felhasználóbarát szolgálta-
tások fejlesztése és a könyvtárosok kompe-
tenciájának emelése. Megvalósításához az
országos központi nyilvántartások összehan-
golt kezelése és fejlesztése szükséges, a 
projekt szempontjából konkrétan az ODR és
a Magyar Országos Közös Katalógus
(MOKKA) bibliográfiai adatainak egyesíté-
se és az ODR példány-adattárának létrehozá-
sa és jelentõs bõvítése.

A projekt indulásakor 58 ODR-szolgál-
tató könyvtár teljes dokumentumállomá-
nyának átlagosan 7,3%-a volt található az

adattárban. Ennek fõ oka, hogy az egyes
könyvtárak számítógépes katalógusa csak
töredékét tartalmazza a teljes gyûjtemények-
nek. Az ODR új keresõ portáljának fejleszté-
sét több szempont is indokolja: (1) egyrészt
megszûnik az ODR eddigi katalógus funkci-
ója, hiszen a bibliográfiai adatok feltöltése és
keresése egy központi katalóguson keresztül
(MOKKA) történik, de a kölcsönzéshez
szükséges példányinformációk az ODR-
példánytárban tárolódnak. (2) Másrészt a
Magyarországon elérhetõ információs va-
gyon több különbözõ struktúrájú adatbázis-
ban kereshetõ (külön adatbázis van a folyó-
iratokra, a folyóiratcikkekre, az elektronikus
dokumentumokra, a teljes szövegû folyóirat-
gyûjteményekre). A felhasználó számára egy
könnyen kezelhetõ, egységes felületû keresõ
portál kifejlesztése szükséges, ahol egy lé-
pésben kap információt a keresett témára a
különbözõ forrásokból.

Az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) egyik legfontosabb feladata a nem-
zeti bibliográfia gondozása, ezért vállalta el
az Országos Közös Katalógus fejlesztésének
irányítását és szakmai koordinálását, ami
egyben garancia is az adatbázis minõségének
biztosítására. A Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) 1952 óta
részesül köteles példányban és mint nemzeti 
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gyûjtõkörû könyvtár az ODR-rendelet értel-
mében az országos könyvtárközi szolgáltatás
feladatait kell ellátnia.

A DEENK 1998-ban kezdte a szolgálta-
tást, amelynek ekkor a bibliográfiai és lelõ-
hely-adatbázisát 4 nagy egyetemi könyvtár
integrált rendszerének (e-Corvina) közös re-
kordjai jelentették. A bibliográfiai adatbázis
a Corvina integrált könyvtári rendszert hasz-
náló könyvtárak állománya mellett tar-
talmazta több nagy országos szakkönyvtár
teljes állományát, beleértve a periodika-,
hangzó- és mozgóképállományokat s az elõ-
fizetett adatbázisaik révén elérhetõ elektroni-
kus dokumentumokat is. Az adatbázis a 
tulajdonos könyvtár lelõhelyét tárolta, az ak-
tuális példányinformációkat a helyi adatbá-
zisba átlépve kapta meg a felhasználó. 

2003-ra elkészült a könyvtárak nyilván-
tartására alkalmas felület, amely tartalmazza
a regisztrált könyvtárak (930) adatait, melye-
ket azok maguk tarthattak karban online mó-
don. 

A központi szolgáltatások fejlesztése 

a TIOP-TÁMOP keretein belül

A megújuló ODR-szolgáltatás a MOKKA-
adatbázis kibõvített bibliográfiai adataira
épül elsõdlegesen, az ahhoz hozzáépülõ, pél-
dányokat tároló adatbázis és az adatforgal-
mat biztosító mechanizmusok beépítésével. 

Ennek érdekében zajlott magának a
MOKKA-adatbázisnak a fejlesztése az
OSZK által pályázott finanszírozással: 
a rendszerben még nem szereplõ szolgáltató
könyvtárak meglévõ számítógépes kataló-

gusállományának ellenõrzése, betöltése és
folyamatos mûködtetése. A több mint tízféle 
adatszerkezetû rendszer számára kialakításra
került egy közös betöltõ protokoll. Ehhez
társult párhuzamosan a helyi rendszerek to-
vábbfejlesztése, hogy megvalósulhasson a
kisebb könyvtárakban a helyi katalogizáló
által kezdeményezhetõ rekordfeltöltés. 
A rendszer funkcionalitásának bõvítéséhez
szabványos név (személy, testület, intéz-
mény, földrajzi) adatbázis kialakítása is
szükségessé vált – pl. Nemzeti Digitális Ar-
chívum (NDA) forrásból származó rekordok
beépítése a MOKKA-adatbázis egységesítõ
(authority) mechanizmusaiba, valamint a
besorolási adatok globális javítása –, csak-
úgy, mint egy, a dokumentumok tartalmi ke-
reshetõségét biztosító indexelõ rendszer in-
tegrálása (tartalomjegyzékek, fejezetek ana-
litikája). 

A jelen keretek között fejlesztett ODR-
szolgáltatás biztosítja, hogy a fentiek szerint
bõvített MOKKA-adatbázis más központi
szolgáltatásokkal együttmûködve (Nemzeti
Periodika Adatbázis [NPA], Idõszaki Kiad-
ványok Bibliográfiája [IKB], MATARKA,
HUMANUS, NDA – ezzel elsõsorban a fo-
lyóirat, cikk és hálózati elektronikus doku-
mentumok felé nyitva) teljessé tegye a Ma-
gyarországon fellelhetõ és információszol-
gáltatásba bevonható dokumentumok körét.
Így az eddig több menetben végrehajtott do-
kumentum- és lelõhelykereséseket egy lép-
csõben, egy közös keresõfelületen végezhes-
se el a felhasználó, és innen indíthassa a
megrendelését az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszeren belül a saját könyvtárá-
ból hiányzó dokumentumokra. 
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Informatikai szempontok

Komoly szakmai kihívást jelentett a két leg-
fontosabb országos könyvtári rendszer egy-
idejû, összehangolt fejlesztése, ami a magyar
könyvtár-informatika történetének legna-
gyobb feladata, lehetõsége és egyben fele-
lõssége is. 

A siker érdekében a két legnagyobb hazai
fejlesztõ csapat konzorciumban összefogva
dolgozott, a többi IKR-fejlesztõ céggel is
együttmûködve.

A funkcionális követelmények megvaló-
sítása mellett a rendszerek jelentõségének
megfelelõ magas rendelkezésre állást bizto-
sító hibatûrõ architektúra kialakítása, illetve
az adat- és hozzáférési biztonság megterem-
tése is az elsõdleges tervezési szempontok
között szerepelt. 

A cél egy vertikálisan tagolt integrált
rendszercsoport létrehozása volt, amiben
tiszták a modulok, alrendszerek közötti ha-
tárvonalak, funkciómegosztás, nincsenek in-
dokolatlan párhuzamosságok.

A kialakított rendszer összetett – részben
Oracle-, részben SolR-alapú – adatbázis-
szerkezete biztosítja, hogy a rendszer min-
den feladatkörét – helyi rendszerek „kiszol-
gálása”, olvasók kiszolgálása, könyvtárközi
kölcsönzõ munka támogatása – megfelelõ
hatékonysággal lássa el. Relációs adatbázis-
ba kerülnek feltöltéskor a beérkezõ rekor-
dok, a feldolgozott bibliográfiai és példány-
adatok. 

A relációs adatbázisban tárolt adatokból
napi rendszerességgel épül a keresésre opti-
malizált SolR-adatbázis, ez teszi lehetõvé a
MOKKA- és az ODR-portálokon a gyors ke-
resést. 

A szolgáltatáshoz a kapu az ODR-
portál, amely a könyvtárak, illetve az egyé-
ni használók számára kialakított kérés-
indító felület. A keresõhöz kapcsolt 
ügyfél-azonosító teszi lehetõvé majd a ké-
sõbbiekben a fizetõs másolatszolgáltatás
egyéni intézését. 

Ide kapcsolódik a kérések irányítását se-
gítõ rendszer, vagyis az olvasó vagy a könyv-
tár kiválaszthatja a számára legelõnyösebb
szolgáltató pontot. 

A megvalósult projekt új, modern infrast-
rukturális alapokra helyezte a szolgáltatást,
lehetõséget adott a rendszerben részt vevõ
könyvtárak körének dinamikus bõvítésére.
Integrálta a Nemzeti Periodika Adatbázis
programot, amely kiteljesítette a MOKKA-
ODR szolgáltatást, amelyek céljai ezeken a
kereteken belül a korábbinál hatékonyabban
elláthatók. A MOKKA-ODR adatbázisrend-
szer kibõvült olyan nyilvántartásokkal, ame-
lyek a könyvtárközi kölcsönzési forgalom
számára fontos adatokat tárolnak, egyrészt
példány- és szolgáltatásadatokat, másrészt a
könyvtárközi kölcsönzési forgalomban részt
vevõ könyvtárak adatait. 

A rendszerben elõször nyílik lehetõség
arra, hogy a könyvtárak ne csak elindíthas-
sák kéréseiket, hanem pontosan követhessék
azok útját a megvalósulásig. 

A könyvtárközi kölcsönzési rendszer meg-
nyílik a külsõ felhasználók számára is, akik
regisztráció után maguk is kezdeményezhet-
nek kéréseket annak a könyvtárnak a közvetí-
tésével, amelynek beiratkozott olvasói. 

A program nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy portálja egységesen és hatékonyan
szolgálja ki felhasználóit. A portálon két ke-
resõ várja a felhasználókat: a MOKKA-ODR
adatbázis használatán túl a felhasználók ke-
reshetnek abban az ODR-keresõben is,
amely kiterjeszti a kereséseket egyrészt a há-
lózaton elérhetõ elektronikus tartalmak felé,
elõsegítve azok könnyebb hozzáférhetõsé-
gét, másrészt integrálja az egyik legnagyobb
nemzetközi katalógus, az OCLC WorldCat
adatait is. Ebbõl a keresõbõl indulva is elna-
vigálhatunk a MOKKA-ODR kérésfeladás
irányába is. 

A kialakított új keretrendszer adatokkal
való feltöltése folyamatos. Jelenleg 54
könyvtárból érkeznek bibliográfiai és állo-
mányadatok, és 1400 könyvtár regisztrált a
könyvtárközi kölcsönzésben való részvé-
telre. 

A közös katalógus- és lelõhely-adatbázis
4 millió könyv, folyóirat, hangfelvétel, film,
térkép bibliográfiai adatait tartalmazza, 
1,9 millió folyóiratkötet és 8,4 millió egyéb
dokumentumpéldány lelõhely-információi-
val. Az adatbázis kereshetõségét 3,3 millió
egységesített szerzõi név és tárgyszó segíti. ■
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Az olvasókörünk megalakulása óta számos
kirándulást szervezett a Felvidékre, Erdély-
be, de a régiónk, az Alsó- és Felsõ-Bodrog-
köz legszebb kultúrtörténeti értékeit mosta-
náig nem volt alkalmunk közelebbrõl megis-
merni.

Október végén kellemes õszi napsütésben
indultunk el a Tisza, a Bodrog és a Latorca
folyók által körülhatárolt tájegység, a kies
Bodrogköz felfedezésére. Anonymus króni-
kája és más források szerint a halászásra, va-
dászásra kiválóan alkalmas terület a népván-
dorlás idején az ideérkezõ magyarok legelsõ
nemzetségfõi központja volt. Alsó-bodrog-
közi programunk elsõ színhelye Karos tele-
pülés határában a honfoglalás kori Régészeti
Emlékpark volt. A bejárattól balra elhelye-
zett tájékoztatóból megtudhattuk, hogy Ár-
pád fejedelem magas rangú belsõ embere
családjával, népes kíséretével érkezett ide, itt
volt az elsõ hatalmi központ, innen irányítot-
ta a kalandozó hadjáratokat. Az 1980-as évek
végén az Eperjesszög II. dombon találták
meg, tárták fel az egyik leggazdagabb, legna-
gyobb honfoglalás kori temetõt. A díszes
szablyák, a tarsolylemezek, az övveretek és
pénzérmék felbecsülhetetlen értéket képvi-
selnek. A feltárások után a területét védetté
és nemzeti kegyhellyé nyilvánították. A pá-
ratlan leletanyagot a millennium évében a
budapesti Nemzeti Múzeumban és a pácini
Mágóchy-kastélyban láthatták az érdeklõ-
dõk. A misztikus hangulatot sugárzó emlék-
parkban meghatóan szép vers köszönti az
oda látogatót: „Ki beléptél az õsi helyre /

Egy vagy velem test-vér lélek, / Régmúlt
idõkrõl halld meg szavam, / Tovább örökké
tebenned élek…”.

Aztán a hét vezér fából, kövekbõl készült
jelképes sírhelye, majd az õsi temetkezési
szokásoknak megfelelõen a domb tetején, a
központban a fõvezér végsõ nyughelye látha-
tó, elõtte egy különös formájú, színes moza-
ikkal díszített mûremeken a cremonai püs-
pök szép gondolata olvasható. Félkörben
hetvenhárom sírhant következik, elõttük
részletes tájékoztató. A Himnusz eléneklésé-
vel tisztelegtünk dicsõ õseink emléke elõtt, s
meghatódva utaztunk tovább Karcsára.

A rendezett kistelepülés közepén, a
Karcsa-tó vízi világából emelkedik ki a vö-
rös színû, torony nélküli, zsindelytetõs kis
templom. Szabadka Béláné, a népszerû helyi
idegenvezetõ az építése történetérõl egy elra-
gadó bodrogközi monda egyik változatát
osztotta meg velünk. Valamikor réges-régen
a Karcsa-tó egyik felében tündérlányok, a
másikban gonosz boszorkányok laktak, akik
nagyon elszaporodtak, és a tó másik felét a
tündérek elûzésével tervezték megkaparinta-
ni. A jóságos tündérek új lakhelyet kerestek,
és a tóból kiemelkedõ homokdombra két nap
alatt fel is építették a vörös márvány palotá-
jukat, csak a toronyból hiányzott a boszor-
kányûzõ harang. Éjnek idején a két mesebeli
lény repítette az ezüstharangot a helyszínre.
Ekkor a boszorkányok üldözõbe vették õket,
majd megszólalt a kakas. A fáradt tündérek
ijedtükben a Karcsa vízébe ejtették a haran-
got, a torony pedig összedõlt. Ezért maradt
torony nélkül a karcsai templom. A források
szerint a XII. században az idetelepülõ
johannita keresztes lovagok építették a kör
alakú rotundát, amely belülrõl hatszöges kö-
zépterû, hat boltozott félköríves fülke veszi
körbe. Késõbb négyszögû hajóval bõvült a
templom, amely kívül-belül építészeti re-
mekmû. A vörös színû trachit kváderkövek, a
hajóban a pillérkötegek különleges kõfarag-

S z o m s z é d o l ó

✒✒    Halász Magdolna

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör kirándulása Alsó- és Felsõ-Bodrogközben

„…Széphalomról becsavarodtam a Bodrogközre.
Országútnak híre sincs, csak úgy õgyelegtünk faluról

falura. Különben nem untam meg magamat, mert a
Bodrogköz szép, gazdag vidék. Nyugat felõl túl a
Bodrogon látszanak a hasonlíthatatlan szépségû

Sátorhegyek Újhely mellett, innen a Bodrogon erdõs
rónaság…”

(Petõfi: Úti levelek 1847.)
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vány díszítései lombard, francia hatást mu-
tatnak és lenyûgözõ látványt nyújtanak. 
A környék páratlan épületét a századok so-
rán többször felújították, az 1873-as tûzvész
után Schulek Frigyes tervei alapján helyreál-
lították. Jelenleg is pályázati támogatásból
folynak a korszerûsítési munkálatok. Újjáé-
ledt a zsindelytetõzet, a rotunda a régi szép-
ségében tündököl, a hajóban a karzat helyre-
állításán munkálkodnak. A templom mellett
látható a megújult zsindelytetõs harangláb is. 

Barangolásunkat a Felsõ-Bodrogköz
egyik híres településén, II. Rákóczi Ferenc
születése helyén, a „magyar Betlehem”-ben,
Borsiban folytattuk. A reneszánsz kastély
parkjában a Rákóczi-szobornál igazi patrió-
taként fogadott, majd kalauzolt bennünket
Kázmér István, az intézmény vezetõje. 
A Felvidék legszebb Rákóczi-szobrának ka-
landos történetét is megosztotta velünk.
1906-ban a nagy fejedelem és bujdosótársai
hamvainak hazahozatalában több magyar
mozdonyvezetõ is részt vett. II. Rákóczi Fe-
renc iránt érzett tiszteletük bizonyítékaként
országos gyûjtést rendeztek egy szobor felál-
lításához. Páratlan tervük megvalósítására
Mayer Edét, korának kiváló mûvészét kérték
fel. 1907 júniusában a bronzból készült alko-
tást a zólyomi vár udvarán állították és avat-
ták fel. Aztán a szomorú történelmi esemé-
nyek miatt csaknem hatvan évig rejtegetni
kellett, késõbb Füleken tervezték elhelyezni,
végül 1969 májusában a borsi kastély elõtt
avatták fel másodszor is. Az olvasókör ko-
szorújával tisztelegtünk a fejedelem emléke
elõtt. Itt találkozhattunk a széphalmi Magyar
Nyelv Múzeumában vendégeskedõ kárpátal-
jai, técsõi asszonykórussal is. Szívszorítóan
szép magyar dalokkal idézték Rákóczi emlé-
két, majd együtt indultunk a kastély meg-
tekintésére. Megtudhattuk, hogy a XIII.
században IV. Béla király a Csörsz Kércs
családnak ajándékozta ezt a birtokot, és a
Bodrog folyóhoz közel egy négyszögletes
vízi várat építettek. Aztán Perényi Miklós,
Hennyei Miklós, Zelmir Miklós volt a kör-
nyék ura. 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna há-
zasságával a birtok a Rákóczi-család tulajdo-
nába került. A fejedelemasszony a vízi vár
helyére egy négyszögletes, nagy alapterüle-
tû, többszintes reneszánsz kastélyt épített.

Az elsõ emeleti sarokszoba nevezetes ese-
mény színhelye volt, 1676. március 27-én itt
hozta világra Zrínyi Ilona fejedelemasszony
Ferenc nevû gyermekét. A források szerint
az anyai örömök elé nézõ fejedelemasszony
a pataki várból Munkácsra indult, közben a
szülési fájdalmak elkezdõdtek, és a közeli
borsi kastélyban születhetett meg az áhított
trónörökös. A hagyomány szerint a település
kis templomában vagy Munkácson keresz-
telhették meg a csecsemõt, aki a Ferenc Li-
pót nevet kapta. A sarokbástyás szoba falán
vörös márvány emléktábla és egy korabeli
bölcsõ másolata is idézi a fejedelem születé-
sét. A Rákóczi-szabadságharc bukása és a
szomorú történelmi események után a kas-
tély állaga folyamatosan leromlott. Néhány
éve a tetõzetét kicserélték, a szülõszobát, az
alatta lévõ földszinti szárny egy részét pályá-
zati támogatásból felújították. A páratlan re-
neszánsz kastély megmentéséhez, további
korszerûsítéséhez gyors, hatékony nemzet-
közi összefogás, együttmûködés kellene. 

Elköszöntünk kedves kalauzunktól, a té-
csõi magyaroktól, és indultunk programunk
következõ színhelyére, Bodrogszerdahelyre.

A hangulatos, rendezett kistelepülés
egyik magaslatán a megújuló, híres Vécsey-
kastély elõtt várt és köszöntött minket ked-
ves barátunk, Gecse Valéria, az eperjesi tú-
ránk kiváló tolmácsa, programunk önzetlen
segítõje. A kívül-belül hangulatos barokk
kastélyban a polgármesteri hivatal mûködik.
Gecse Ferenc, a település kiváló polgármes-
tere szívélyes köszöntése, kedves vendéglá-
tás közben mutatta be a különleges természe-
ti környezetben alapított bodrogközi nemesi
falu történetét, jelenét, jövõbeni terveiket és
a kastélyt. Megtudhattuk, hogy a település
határában a Bag-hegy környéke már a XII.
században lakott volt, ezt bizonyítják a gaz-
dag õskori és a népvándorlás korából szár-
mazó régészeti leletek. A jelenlegi település
a források szerint Egyházas Szerdahely és
Vásáros Szerdahely összevonásából alakult
ki. A történelem során számos gazdag fõúr
(Szerdahelyi Baksa, Soós, Csebi Pogány
Miklós, Serédy Gáspár és mások) tulajdona
volt a környék. A XVII. században Szerda-
hely mezõvárosi rangot kapott, pallosjoggal
rendelkezett, és Zemplén vármegye megye-



gyûlései színhelye is volt. A település híres
személyiségei voltak: báró Bocskay Miklós
zempléni alispán, Bethlen Gábor tanácsadó-
ja, Orosz Károly, több megyei táblabíróság
elnöke, a Vécsey-család zempléni ágából
Vécsey Sándor zempléni alispán, majd Jó-
zsef fõherceg titkos belügyi tanácsosa.

A szerdahelyi várat a XIV. században a
Szerdahelyi-család építtette, késõbb az idete-
lepülõ híres Bocskay-család reneszánsz stí-
lusban átépíttette. A XVII. században a csá-
száriak lerombolták, a romos vár a császárhû
Vécsey-család tulajdonába került. Ennek a
helyére épült fel a kastély, egyik ékessége 
a háromszintes régi torony. A XIX. század-
ban Vécsey Pálnak, a pozsonyi országgyûlés
képviselõjének az otthona volt a kúria. 
A család jogtanácsosi teendõit a családjával
Sátoraljaújhelyben élõ fiatal, tehetséges
ügyész, Kossuth Lajos látta el. Sajnos a meg-
bízását a zavaros ügyletei miatt visszavon-
ták, de Vécsey Pál és nagylelkû felesége 
segítségével, a távolmaradó követek mandá-
tumának megszerzésével Kossuth részt vehe-
tett a pozsonyi országgyûlésen, az Ország-
gyûlési Tudósítások hasábjain rendszeres 
tájékoztatást adott az ott zajló eseményekrõl,
és a politikai pályafutása újra magasra ívelt.
A kastély falán szép emléktábla jelzi Kos-
suth Lajos munkálkodásának színhelyét. 
A helytörténeti szobában megtekinthettük a
Vécsey-családdal kapcsolatos különleges re-
likviákat is. Megtudhattuk, hogy a település
vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a tör-
ténelmi család ma élõ tagjaival is. 

Programunk következõ állomása Bodrog-
szentes volt, ahol a Felsõ-Bodrogköz leg-
szebb középkori temploma látható. Hajdók
Gézáné, Anna, felkészült helyi idegenvezetõ,
igen szemléletesen mutatta be a település és
a templom történetét. Bevezetésként a temp-
lom építésének történetét egy kedves bod-
rogközi mondával színesítette. Lingó tündér-
király, a Bodrogköz félelmetes és kíváncsi
ura, a tündéreivel a templom melletti
„Lingó-kõ” várában éldegélt. Egyik éjjel
észrevette, hogy az õ alattvalói is a szomszé-
dos tündérkastély és magas tornya felépíté-
sén szorgoskodnak, s birodalmából még kö-
veket is hordanak oda. Haragjában a sípjába
fújt, hazaparancsolta õket. A tündérkastély

tulajdonosának, Karcsának, a torony építését
megtiltotta, mert a tündéreivel egy új, tor-
nyos kastélyt emeltetett magának. Ez a
bodrogszentesi templom a források szerint 
a XII. században épült a Pilis-hegy oldalá-
ban, román stílusban. A régészeti feltárások
szerint mellette mûködött a vörösbarátok
(ruhájukon egy vörös kereszt volt) kolostora.
Körülöttük még nem volt település. Szent-
helynek nevezték, a környék vallásos lakói
járhattak ide. A XIV. században többen ide-
költöztek, a település a Szentes nevet kapta.
A kis kápolnához nyugati irányban építettek
egy szentélyt, a kapuzat oszlopa, az ikerab-
lakok keretei a karcsai templomhoz hasonló-
an a pilisi hegybõl származnak. A XV. szá-
zadi átépítése során szentéllyel, hajóval és
portállal bõvült. A déli bejárata gótikus stílu-
sú, feltehetõ, hogy a kõfaragó a kassai dóm
építkezésében is részt vett. A XVIII. század-
ban már református templomként újították
fel, alakították át. 1907-ben pályázati támo-
gatásból és országos összefogással tovább
bõvítették, restaurálták a templom tetõzetét,
a tornyot, a falakat és a belsõ berendezést. 
A régészeti feltárás során koporsómaradvá-
nyokat, emberi csontokat is találtak. Kide-
rült, hogy az 1241-es tatárjárás idején a la-
kosság nagy része a mocsaras, lápos vidékre
menekült, a közeli abaháziak a templomban
találtak menedéket. A tatárok felgyújtották
az épületet, a holttesteket a visszatérõ bará-
tok a templom mellé temették el. 1964-ben a
helyiek adományából a templomhoz felveze-
tõ lépcsõt, szép kerítést építettek, kívül-belül
a régi szépségében várja a híveket, az érdek-
lõdõket. Különleges értéke a fából készült,
kazettás, színes virágokkal díszített mennye-
zet és a karzat. Az egyik fatáblán a templom
építéstörténete is olvasható.

Ezután Leleszre indultunk. A településre
vezetõ úton jobbra a Ticce-patak medre fö-
lött megcsodálhattunk egy négylyukú góti-
kus építményt, a Gotthárd-hidat, amely kivi-
telezésében nagyon hasonlít a hortobágyi 
kilenclyukúhoz. Több évtizedes pusztulása
után a különleges középkori építményt fel-
újították, a környezetet rendbe rakták, külön-
leges látványt nyújt az érdeklõdõknek. Le-
lesz hangulatos kistelepülés, magaslatán áll a
híres apátság épületegyüttese. A kolostor dé-
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li szárnyában épült római katolikus templom
bejáratánál köszöntött és nagyszerûen kalau-
zolt minket Zurbola Mihály polgármester.
Megtudhattuk, hogy a volt premontrei kolos-
tort a XII. században a váci püspök alapítot-
ta. II. Endre magyar király többször járt itt. 
A leleszi konvent forrása és a kiváló király-
helmeci helytörténész, Bogoly János feltéte-
lezése szerint II. András feleségét, Gertrudist
1213-ban a bodrogszentesi Pilis-hegy olda-
lában gyilkolták meg. Az uralkodó feleségé-
nek jobb kezét és a szívét a leleszi templom
fõoltára alá temették. Az 1214-ben kiadott
királyi oklevél az apátság birtokait erõsítette
meg. Ez a leleszi alapítólevél, értékes ma-
gyar nyelvemlékünk. Az apátság a XIII. szá-
zadtól három évszázadon át a környék egyet-
len hiteles helye volt. Az épületeket késõbb
megerõsítették, a XVI. században felújítot-
ták, barokk stílusban átépítették, majd a
XIX. században újból restaurálták. A kolos-
tor állaga jelenleg nagyon rossz, a szerzete-
sek Jászóra költöztek. A római katolikus
templom a XIV. században épült gótikus stí-
lusban, majd a barokk elõírásainak megfele-
lõen alakították át. A gótikus mennyezet, a
szebbnél szebb freskók, a fából készült oltár
különleges látvány. A kolostorhoz tartozó
Szent Mihály gótikus kápolna berendezése
és a gótikus freskók felbecsülhetetlen értéket
képviselnek.

Programunk következõ színhelye az uk-
rán határhoz közeli Dobóruszka volt. A tele-
pülés ékessége a Szent Kereszt felmagasz-
talása római katolikus templom, ahol Tóth
Péter színvonalas tájékoztatást adott a tele-
pülésrõl, az ide temetett Dobó Istvánról.
Ruszka település a XV. századtól két évszá-
zadon át a Dobó-család birtoka volt. 1553-
ban egy kastélyt is építettek ide. A római ka-
tolikus templomot is õk emelték. A XVIII.
századi átépítés során az épület kéthajós lett.
Ide temették 1572-ben az egri vár hõs kapi-
tányát, Dobó Istvánt. Az itt látható vörös
márvány szarkofágot a fia, Dobó Ferenc ké-
szítette, a fedlap eredetije Egerben látható. 
A régészek többéves kutatás után találták meg
Dobó István fakoporsóját és földi maradvá-
nyait. Az újratemetés 2008. június 28-án 
ünnepélyes keretek között zajlott. Az elõadás
során közelebbrõl megismerhettük a 184 cm

magas Dobó István különleges személyisé-
gét, viharos életútját és példaértékû vitézsé-
gét. Megköszöntük az értékes tájékoztatást,
sok új ismerettel gazdagodva Nagyszel-
mencre indultunk tovább. A források szerint
a magyar kistelepülést 1946-ban az új cseh-
szlovák és szovjet határ kijelölésével vágták
ketté. A falu két részét csaknem hatvan évig
szögesdrót választotta el. Nemzetközi össze-
fogással született meg a megállapodás, gya-
logosok és kerékpárosok részére átkelõt nyit-
nak. Ukrán oldalról csak vízummal lehet 
átjönni. 2005. december 23-án a neves ese-
mény alkalmából egy kettévágott székely 
kaput állítottak fel mind a két oldalon. 
A kisszelmenci alkotáson egy szép vers ol-
vasható: „Egy Szelmencbõl lett a kettõ, egye-
sítse a Teremtõ / Áldjon Isten békességgel,
tartson egybe reménységgel / Mi reményünk
megmarad, összeforr mi szétszakadt / Két
Szelmencenk kapuszárnya, falvainkat egybe-
zárja.”

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük
Gecse Ferenc, Zurbola Mihály polgármester
urak kedves fogadtatását, a szíves vendéglá-
tást, Szabadi Béláné, Kázmér István, Hajdók
Gézáné, Tóth Mihály színvonalas kalauzolá-
sát, Gecse Valériának a program sikeres
megvalósításához nyújtott támogatását. Él-
ményekben gazdagon térhettünk haza. A ré-
giónkban látható különleges értékeket szere-
tettel ajánljuk minden érdeklõdõnek. ■
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Különleges, ünnepi hangulatú szakmai nap-
nak adott helyet az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) Könyves
Kálmán körúti épülete 2011. október 26-án.

Ünnepelt a könyvtáros és a pedagógus
szakma, ünnepeltek a könyvtárostanárok, hi-
szen szakmai szervezetünk, a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete (KTE) 2011-ben huszon-
öt éves.

Szakmári Klára a KTE, Varga Katalin az
OPKM nevében mondott rövid elnöki kö-
szöntõt, majd az iskolai könyvtári világnap,
világhónap diákoknak meghirdetett Tervezz
piktogramokat az ETO fõosztályaihoz! címû
pályázatát értékelte a zsûri nevében Rónyai
Tünde. A pályázat gyõztes munkáját Elek
Dóra alkotta, aki a Szegedi Tudományegye-
tem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium ta-
nulója. A további eredményeket a KTE hon-
lapján olvashatjuk. A pályázó fiatalok az
eredményhirdetés után a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár központi épületébe mentek,
ahol megismerkedhettek a könyvtárnak ott-
hont adó Wenckheim-palotával, mely idén
nyolcvan éve fogadja az olvasni vágyókat, és

természetesen alaposan körbejárták a Sárká-
nyos Gyerekkönyvtár tereit. Ezúton is gratu-
lálunk a versenyzõknek és a felkészítõ kollé-
gáknak! 

Ünnepélyes és megható percek következ-
tek. Szakmári Klára és Bondor Erika átadta
a KTE-emlékérmeket. Ugyan tudjuk, hiszen
ismerjük díjazott kollégáinkat, mégis jó volt
hallani a laudációk méltatásait az emberi ér-
tékekrõl és a kiváló szakemberekrõl.

Díjazottak

Életmûdíj: Pintér Aranka, a Pécs-bara-
nyai Pedagógia Szakmai Szolgálatok és
Szolgáltatások Központjának könyvtárveze-
tõje

A könyvtárostanári hivatásért: Balog
Ferencné, Kiskunmajsa, Arany János Általá-
nos Iskola

Az egyesületért: Gérnyi Ferencné, Buda-
pest, Zrínyi Miklós Gimnázium

Az év ígéretes könyvtárostanára: Kármán
Veronika, Budapest, Árpád Gimnázium

A következõ percek az iskolai könyvtári
világhónap  könyvtárostanárok számára kiírt
pályázatának eredményhirdetésével és szak-
mai értékelésével teltek.

Az Így tanítom a katalógus használatát
címû pályázat nyertesei :

1. helyezett: Jákliné Tilhof Ágnes, az ajkai
Bródy Imre Gimnázium könyvtárostanára

2. helyezett: Vass Marianna, KOK Nagy
László Gimnázium, Komló

3. helyezett: Vekerdi Ágnes, a budapesti
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
és Gimnázium könyvtárostanára

A pályamunkákat Eigner Judit értékelte a
zsûri nevében. A pályázatok erõsségeként ki-
emelte a gyakorlatorientáltságot, a korszerû
tanulási módszerek alkalmazását, a tanuló-
központúságot, a saját fejlesztésû játékok so-
kaságát és a friss irodalomra való hivatkozás
tényét. 
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✒✒    Örményiné Farkas Andrea

Isten éltesse a könyvtárostanárokat!



2011 tavaszán megjelent A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének története
1935–2009 címû jubileumi kiadvány, melyet
Bényei Miklós szerkesztett. A 758 oldalas
könyv az ország könyvtárügyére, hetvenöt
év könyvtártörténetére, valamennyi megyére
és az egyesület szakmai szervezeteire vonat-
kozóan számtalan személyhez, könyvtáros-
hoz kapcsolódva tartalmaz forrásértékû in-
formációkat.

Ebben a kötetben jelent meg Balogh Mi-
hály írása a Könyvtárostanárok Egyesületé-
nek történetérõl. A szakmai napon arról szá-
molt be, milyen nehéz volt a szövegfaragás,
mennyi derûs óra, mennyi bonyodalom, lé-
lekemelõ és lélekszorító pillanat emléke nem
kerülhetett bele a tanulmányba a terjedelmi
korlátok miatt. 

Majd Bakos Klára, a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) elnöke és Mender
Tiborné, az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár fõigazgatója köszöntötte egyesületünket.
Mindketten hangsúlyozták, hogy a KTE a
változásokra érzékenyen és konstruktívan re-
agáló, dinamikus, a szakmai összetartást
szem elõtt tartó, innovatív szervezet.

Dinnyés József gyermekkori emlékeirõl
beszélt, majd Reményik Sándor Templom és
iskola címû versét és a XII. zsoltárt énekelte,
gitározta el. Ebben az emelkedett hangulat-
ban köszöntötte az egyesület valamennyi
tisztségviselõjét és elnökét.

Természetesen nem hiányozhatott a szü-
letésnapi torta sem, mely olyan hatalmas
volt, hogy bõven jutott belõle a megjelent
majd százharminc tagnak és a meghívott
vendégeknek.

A szünet után Dömsödy Andrea tájékoz-
tatta a tagságot a könyvtárostanárokat érintõ
várható törvényi változásokról. Felhívta fi-

gyelmünket, hogy valószínûleg a követõ ren-
deletek fogják pontosítani a törvényt, de
ezek még nem jelentek meg. 

Szakmári Klára, a KTE elnöke, a jubileu-
mi tanév terveirõl számolt be. Többek között
egy új kezdeményezésrõl, a könyvtáros-
tanárok szellemi mûhelyének indulásáról. 

A délután további része az adatbázis- és
katalógushasználat téma körül forgott. Az el-
sõ egységben az adatbázis- és katalógushasz-
nálat tanításának tartalmi és módszertani
kérdései kerültek elõtérbe a gyakorlat szem-
szögébõl. Lázárné Szanádi Csilla, az ELTE
Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
könyvtárostanára, az elméleti alapozástól
egészen a csonkolás, maszkolás kérdéséig el-
jutva mutatta be jó gyakorlatát. 

Jákliné Tilhof Ágnesnek, a világhónapi
pályázat elsõ helyezettjének foglalkozáster-
ve nagy hangsúlyt fektetett az elektronikus
és a virtuális könyvtár közötti különbségek
felismerésére, a célirányos információkere-
sés megtanítására, a megbízható források
fontosságára, az OPAC fogalmának beveze-
tésére, használatára. 

A második helyezett Vass Marianna fog-
lalkozástervében nagy szerep jutott a koo-
peratív tanulásmódszertanon alapuló fog-
lalkozásszervezésnek, a saját fejlesztésû
könyvtári játékoknak – ETO-dominó, szak-
jelzetes memóriakártya. A bemutatott fotó-
dokumentáció képein az együttalkotás örö-
me látszik a tanulókon. 

Vekerdi Ágnes, a pályázat harmadik he-
lyezettje, a legkisebb korosztályt célozta
meg. Foglalkozástervének is ez a címe:
Játsszunk katalóguscédulákkal! Az alsó 
tagozatos gyerekek életkori sajátosságait fi-
gyelembe vevõ, játékos feladattípusokat be-
mutató, csapatmunka alapú vetélkedõs terve-
zetet láthattunk.

A második egységben mûködõ adatbá-
zisokról kaptunk tájékoztatást. Burmeister 
Erzsébet a magyar folyóiratok tartalomjegy-
zékeinek kereshetõ adatbázisáról (MATAR-
KA), történetérõl adott tájékoztatást, a hon-
lappal és annak használatával ismertetette
meg a jelenlévõket. A MATARKA magyar
szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza
fel 2002 januárjától könyvtárak és folyóirat-
szerkesztõségek összefogásával a Miskolci 
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Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum veze-
tésével. A cikkek mintegy 15%-a teljes szö-
veggel, közvetlenül is elérhetõ, a többirõl
cikkmásolat rendelhetõ. Ezekután a keresõ-
felületet néztük meg alaposabban, s mivel a
felhasználói statisztikákból kiderült, hogy az
állományt az oktatásban részt vevõk használ-
ják többségében – a felhasználási adatszám
változása a tanévet követi –, különösen indo-
kolt, hogy tanulóinkat képessé tegyük a cél-
irányos információkeresésre. Az oktatás so-
rán az adatbázis adatainak sokrétû felhasz-
nálására hívta fel figyelmünket az elõadó, 
legyen szó akár tehetséggondozásról, verse-
nyekrõl, önképzésrõl, érettségire való felké-
szülésrõl, akár az önálló kutatás lehetõsé-
gérõl.

A továbbiakban Varga Katalin, az OPKM
igazgatója ismertetett meg bennünket az
OPKM új fejlesztéseivel. Honlapjukról 
az Olvasás Portálra kattintva elmondta, hogy
ezzel a felülettel, az innen elérhetõ doku-
mentumokkal, ötletekkel, rendezvényekkel,
jó gyakorlatok bemutatásával az olvasás és a
digitális kompetencia fejlesztése a kiemelt
cél. Ezt szolgálja többek között a Web Isko-
lai Könyvtár menü is, amely valódi virtuális
könyvtár. A közoktatásban használható, a
képzést és a tanulást támogató magyar nyel-
vû, referensz internetes források adatbázisa.
Hangsúlyozta, hogy az adatbázis elõváloga-
tott anyagot tartalmaz, ellentétben egy tet-
szõleges keresõbe beírt kérdésre érkezõ vá-
laszdömpinggel. Megismerkedtünk a keresõ
felhasználóbarát felületével is.

Még egy újdonságot mutatott be Varga
Katalin, az OPKM sajtófigyelõ szolgáltatá-
sát. Az iskolai könyvtári és a pedagógiai

szakirodalom menüpontja alatt az utolsó két
hét legfrissebb szakirodalmának az OPKM
online adatbázisába került forrásait gyûjti
össze. Ugyanekkor hívta fel a figyelmünket a
már jól mûködõ közlönyfigyelõ szolgáltatás-
ra is.

A harmadik egységben Kármán Veronika
elõadását ámultuk végig. A digitális beván-
dorló szemével csodálkoztunk arra, hogy mi-
lyen is a digitális bennszülöttek világa, ame-
lyet idáig úgy gondoltuk, ismerünk, hiszen a
tanítványainkról van szó. Egy teljesen új,
lendületes, befogadó és elfogadó szemlélet-
móddal elõadott nagyon informatív, rengeteg
újdonságot felsorakoztató bemutató anyagot
láthattunk az Év Fiatal Könyvtárosa Díj ki-
tüntetettjétõl.

Zárásként Dinnyés József ismertetett meg
bennünket készülõ – s minden bizonnyal az
oktatást nagymértékben segítõ – cédéjével,
melyet röviden így foglalt össze: ötszáz év
magyar történelme dalokban.

A szakmai napon elhangzott valamennyi
elõadás anyaga megtalálható a Könyv-
tárostanárok Egyesületének honlapján:
http://www.ktep.hu/OSZN2011

Külön köszönet a nap támogatóinak és a
házigazda OPKM-nek. 

Ünnepi hangulatú, ám munkás, tartalmas
szakmai napon vehettünk részt. Jó volt
együtt gondolkodni, beszélgetni a munkánk-
ról, és visszatekinteni az elmúlt huszonöt év
eredményeire, tapasztalataira. Rengeteg erõt,
energiát és szülinapos, lélekemelõ pillanatot
kívánunk mindnyájunknak a következõ hu-
szonöt évre is! ■
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Decemberi lapszámunk szerzõi

Bobok Beáta, Budapest

Csirmazné Cservenyák Ilona, Mezõkövesd

Elekes Eduárdné, Szekszárd 

Gutai Júlia, Paksi Városi Mûvelõdési Központ Könyvtára, Paks

Halász Magdolna, Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Sárospatak

Köntös Nelli, ELTE BTK, Budapest 

Lantos Adriána, Budapest

Munkácsi Szilvia, Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolc 

Nagy Attila, Magyar Olvasástársaság, Budapest

Németh Katalin, ELTE BTK, Budapest

Örményiné Farkas Andrea, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, Budapest 

Rácz Anikó, Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Derecske

Tóth-Czakó Andrea, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Zahuczky László, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ, Miskolc

Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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